
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 07/2022 

  

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA 
REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO 
–ARIS E A YANA MONGUILHOTT SILVA 
805019160911, REFERENTE À MONTAGEM DE 
ESTANDE NA ‘CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, 
ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC SC)’.  

A AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS, com sede à Rua 
General Liberato Bittencourt, n. 1885, Centro Executivo Imperatriz, 12° andar , Bairro Canto, 
CEP 88.070800, Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ sob o n. 11.400.360/0001-05, neste ato 
representado pelo Diretor Financeiro e Administrativo – Luiz Aurélio de Oliveira, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, 
YANA MONGUILHOTT SILVA 05019160911, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
SERVIDAO ANTONIO JACQUES- Lagoa da Conceição, Florianópolis - SC - CEP:88062-132, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 39.531.846/0001-93, representada neste ato pelo Senhora Yana 
Monguilhott Silva, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe o 
Processo Administrativo n.º 27/2022 e o Ato de Dispensa n.º 19/2022, RESOLVEM celebrar o 
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS relacionados à personalização e alocação 
de materiais no estande, incluindo a  montagem e desmontagem, no evento denominado 
‘CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC SC)’, que irá 
reger-se pelas disposições da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, e demais legislação aplicável, sob os 
termos e condições estipuladas nas cláusulas seguintes:  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS  
  
Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, todos os elementos que 
compõem o processo antes nominado, proposta de valores, projeto de design e detalhamento 
dos itens abrangidos no serviço a ser executado.   
  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
  
Contratação dos serviços de personalização e alocação de materiais no estande, incluindo a 
montagem e desmontagem no evento denominado ‘‘Congresso de Municípios, Associações e 
Consórcios (COMAC SC)”, sendo os serviços prestados no período de 09 a 11 de agosto de  
2022, Local: Hard Rock Live - São José/SC, sendo estimado público presente de 3.500 pessoas   

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS REPRESENTANTES DAS PARTES  

A representante do CONTRATANTE será Sr. Luiz Aurélio de Oliviera e da CONTRATADA será 
o(a) Yana Monguilhott Silva, ambos com poderes para representá-las em todos os atos 
praticados em relação ao Contrato,   



 

 

Parágrafo único. O representante do CONTRATANTE terá poderes para solicitar, fiscalizar, 
receber e aceitar o objeto locado e especialmente para:  

I – recusar aspectos que não atendam às boas normas técnicas;  

II – questionar todos os problemas técnicos constatados;  

III – ajustar com o representante da CONTRATADA, nas hipóteses comprovadas de caso 
fortuito e força maior, alterações nas programações de entrega do objeto; e  

IV – solicitar a substituição do representante credenciado pela CONTRATADA, no prazo 
máximo de uma semana.  

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO   

O objeto será executado segundo a proposta apresentada e os termos do processo 
administrativo de dispensa de licitação.  

§ 1º O início da montagem se dará no dia 08 de agosto de 2022, devendo o stand estar 
montado integralmente até às 8h do dia 9 de agosto de 2022.  

§ 2º A retirada dos objetos deverá ocorrer até o dia 12 de agosto de 2022.   

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO  

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo 
fornecimento/prestação dos serviços, a Administração reserva-se o direito de exercer, a 
qualquer tempo e por qualquer pretexto, da maneira como melhor lhe aprouver e convier, 
diretamente ou por intermédio de sua Diretoria Administrativa e Financeira, completa 
fiscalização do objeto deste Contrato, para o que a CONTRATADA se compromete a permitir 
o livre acesso a todos os locais necessários e a fornecer todas as informações solicitadas.   

Parágrafo único. O exercício pelo CONTRATANTE do direito de fiscalização não exonera o 
CONTRATADA de suas obrigações, nem de qualquer forma diminui sua responsabilidade.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE São 

obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE:  

I – prestar as informações e os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATADA;  

II – comunicar à CONTRATADA, tempestivamente, por escrito, toda e qualquer ocorrência 
relativa com a execução do serviço;  

III – solicitar à CONTRATADA a substituição de profissional cuja permanência considere 
prejudicial;  

IV – rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a CONTRATADA executar em desacordo 
com as especificações constantes neste Contrato, solicitando, em tempo hábil, a substituição 



 

 

ou correção dos serviços ou materiais e equipamentos que não tenham sido considerados 
adequados, restando ainda, à CONTRATADA, a obrigatoriedade da imediata reparação, sem 
ônus e sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicáveis ao caso;  

V – empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento do objeto; e  

VI – publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diário Oficial dos 
Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.  

§1º É expressamente vedado ao CONTRATANTE a sublocação, a cessão, a transferência ou o 
empréstimo do estande, total ou parcialmente, sem a anuência da CONTRATADA.  

§2º O CONTRATANTE não responderá por outros ônus, direitos ou obrigações decorrentes 
da execução do presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberá 
exclusivamente à CONTRATADA.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  São 

obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:  

I – dar integral cumprimento ao objeto deste Contrato, bem como providenciar, às suas 
expensas e à contento do CONTRATANTE, todas as substituições e correções que se fizerem 
necessárias;  

II – executar, integralmente e com perfeição técnica, o objeto deste Contrato;  

III – comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a efetivação da locação do estande;  

IV – cumprir os prazos estabelecidos, sob pena de multa, sem prejuízo de outras cominações 
cabíveis;  

V – não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução dos serviços sem prévia e 
expressa anuência do CONTRATANTE;  

VI – responsabilizar-se pelo pagamento de tributos, taxas e demais despesas que porventura 
sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente Contrato;  

VII – comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, quaisquer anormalidades 
que verificar na execução dos serviços;  

VIII – reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 
da contratação em que se verificarem defeitos ou incorreções;  

IX – refazer, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, os trabalhos executados deficientemente 
ou em desacordo com as instruções por ele emanadas;  

X – responsabilizar-se pelo serviço de segurança geral durante o evento;  



 

 

XI – promover, organizar, cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas do contrato;  

XII – responsabilizar-se pelo sigilo e confidencialidade, por si e seus empregados alocados aos 
serviços, dos documentos e/ou informações que lhe chegarem ao conhecimento por força 
deste Contrato, não podendo divulgá-los, sob qualquer pretexto; e  

XIII – manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, conforme determina 
o art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.  

§1º Na execução do contrato, a CONTRATADA não poderá utilizar mão de obra escrava e nem 
se valer de trabalho infantil.  

§2º É vedado à CONTRATADA associar o evento ao nome de autoridades ou servidores 
públicos, em observância ao disposto no §1.º do art. 37 da Constituição Federal.   

  
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
  
Pelo objeto descrito na Cláusula Segunda deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor de R$ 17.366,66 (dezessete mil trezentos e sessenta e seis reais e 
sessenta e seis centavos).  

§1º No preço ajustado estão incluídas todas as despesas que se fizerem necessárias para a 
execução do objeto deste Contrato, tais como os custos com mão de obra, encargos sociais, 
trabalhistas, fiscais e previdenciários, bem como os demais custos inerentes à prestação de 
serviços, eximindo o CONTRATANTE de qualquer ônus ou despesa extra, oriunda deste 
instrumento e seus afins.  

§2º O CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA em parcela única valor em até 
5 dias pós evento, mediante a nota fiscal, por boleto ou transferência.  
  
§3º Para efetivação do pagamento, a regularidade fiscal deverá ser comprovada pelos 
documentos hábeis, e outros documentos que possam ser considerados pertinentes pelo 
setor responsável pelo pagamento, devendo a CONTRATADA manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas por lei.  

§4º. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o 
prazo para pagamento estipulado no §2.º passará a ser contado a partir da data de sua 
reapresentação.  

§5º O CONTRATANTE procederá ao pagamento única e exclusivamente por meio de sua 
Coordenadoria de Contabilidade. 

§6º No caso de não pagamento na data aprazada, por culpa exclusiva do CONTRATANTE, será 
efetuada a atualização monetária do 1.º dia útil após o vencimento até a data da efetiva 
quitação, atualizando-se o valor com base nos mesmos critérios adotados para a atualização 



 

 

das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o art. 117 da Constituição Estadual 
e o art. 55, III, c, da Lei n.º 8.666/93.  

§7º Todos os documentos apresentados para o pagamento deverão conter o mesmo CNPJ 
constante no presente Contrato.  

§8º Fica o CONTRATANTE autorizado a deduzir do pagamento devido qualquer multa 
imposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei.   

§9º É vedado ao CONTRATADO pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões 
que venham a ser verificadas na proposta.  

  
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos consignados no 
Orçamento Geral da ARIS, para o exercício de 2022, conforme a seguir: Atividade no  2.2002 
Manutenção das Atividades de Fiscalização do Consórcio; Elemento de despesa no 3.3.90.39.22 
(Exposições Congressos e Conferências)  

  
CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO  

O pagamento poderá ser sustado pelo CONTRATANTE se, após ter sido dado o aceite nos 
serviços, for constatado que eles não foram realizados na forma estipulada neste Contrato, e 
a CONTRATADA esteja se omitindo ou se recusando a adequá-los.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO  

O valor deste Contrato é fixo e irreajustável, por força no disposto no art. 2º, §1º, da Lei n.º  
10.192/01.   

  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO  

A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente reputar-se-á 
válida se tomada nos termos da lei e expressamente em Termo Aditivo, que a este Contrato 
aderir-se-á.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

No atraso injustificado na execução do Contrato por culpa da CONTRATADA, a CONTRATADA 
estará sujeita ao pagamento de multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, que será 
aplicada na forma seguinte:  

I – multa diária de 2% do valor total do contrato;  



 

 

II – no caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor 
devido, equivalente a 0,1% ao dia, calculado sobre o total dos dias em atraso;  

III – os valores cobrados, a título de multa moratória, ficam limitados a 20% do valor total 
do contrato.  

a) na hipótese de a aplicação de multa atingir ou ultrapassar o limite previsto no inciso III 
caracterizar-se-á a inexecução contratual, sujeitando o CONTRATADO às demais 
implicações legais.  

§1º Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste contrato, o 
CONTRATANTE poderá aplicar, sem prejuízo das demais cominações legais, multas e 
penalidades previstas neste Contrato e em lei, com fulcro no Capítulo IV, Seção II, da Lei n.º 
8.666/1993:  

I – advertência por escrito, em caso de infrações cometidas que prejudiquem a lisura do 
processo administrativo ou correspondam a pequenas irregularidades cometidas na execução 
do Contrato, que venham ou não causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros;  

II – multa compensatória com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 
do Contrato;  

III – suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 
o CONTRATANTE por prazo não superior a 2 (dois) anos. Esta sanção sempre será aplicada, 
ressalvadas outras hipóteses não arroladas neste item, quando o CONTRATADO, convocado 
dentro do prazo de validade da proposta: não celebrar o contrato; deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa; ensejar o retardamento contratual; não mantiver a proposta; 
falhar ou fraudar com as obrigações contratuais; comportar-se de modo inidôneo; ou cometer 
fraude fiscal;  

IV – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante o CONTRATANTE.  

§2º As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos do art. 87 
da Lei n.º 8.666/1993.  

§3º Na aplicação das penalidades acima serão admitidos os recursos previstos em lei, 
observando-se o contraditório e a ampla defesa.  

§4º Ocorrendo caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado e aceito pelo 
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isento das penalidades.  

§5º Os valores correspondentes à prática de infrações contratuais serão retidos e deduzidos 
do pagamento, após o que será a CONTRATADA notificada para, querendo, apresentar defesa 
administrativa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  



 

 

§6º Os valores retidos pela prática de infrações poderão, após regular processo administrativo, 
ser convertidos em multa pela autoridade competente.  

§7º Caso não seja possível a retenção e a dedução do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, os 
valores relativos à multa serão pagos mediante NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA; neste caso, o 
CONTRATANTE encaminhará, no primeiro dia útil após vencidos os prazos estipulados neste 
contrato, NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA à CONTRATADA, que deverá fazer o recolhimento aos 
cofres públicos Banco do Brasil, Agência n.º 31747-7, Conta Corrente n.º 2008-7, de 
titularidade do CONTRATANTE) até o 5º (quinto) dia útil a partir de seu recebimento, sob pena 
de cobrança judicial.  

§8º As multas previstas nesta cláusula são cumulativas, ou seja, incidem umas sobre as outras, 
sendo os limites incidentes sobre cada uma delas.  

§9º As penalidades previstas poderão ser minoradas ou não serão aplicadas quando o 
descumprimento do estipulado no Contrato decorrer de justa causa ou impedimento 
devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO  

A inexecução total ou parcial do Contrato pode ensejar a sua rescisão com as consequências 
contratuais e as previstas em lei, com fulcro no Capítulo III, Seção V, da Lei n.º 8.666, de 
21/06/1993, nos seguintes modos:  

I – por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/1993;  

II – amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo processo, 
desde que haja conveniência ao CONTRATANTE; ou  

III – judicialmente, nos termos da legislação vigente.  

§1º A rescisão prevista no inciso I desta cláusula acarretará as consequências previstas no art.  
80 da Lei n.º 8.666/93.  

§2º O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou 
contratuais assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, 
independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.  

§3º Em caso de rescisão contratual os valores já pagos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA 
deverão ser devolvidos integralmente, corrigidos monetariamente desde a data do 
pagamento até a data da efetiva devolução.  

§4º A rescisão do Contrato acarretará à CONTRATADA, além das penalidades cabíveis, a 
responsabilidade civil por eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE.   



 

 

§5º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.   

§6º A rescisão administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente.   

§ 7º A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão 
administrativa nos termos do inc. IX do art. 55 da Lei 8.666/1993.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

O presente Contrato vincula-se, independentemente de transcrição, ao  Processo 
Administrativo n.º 27/2022/ARIS, do Ato de Dispensa n. 19/2022/ARIS, com fundamento no 
artigo 25, caput, da Lei n.º 8.666/93, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA aos 
preceitos de direito público e à presente legislação:  

b) Lei n.º 8.666/93;   

c) Código de Defesa do Consumidor;   

d) Código Civil;   

e) Código Penal;   

f) Código Processo Civil;   

g) Código Processo Penal;   

h) Legislação trabalhista e previdenciária; e   

i) Demais normas aplicáveis.  

Parágrafo único.  Aplicam-se, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos 
e as disposições de direito privado.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E DA DURAÇÃO DO 
CONTRATO  
  
O Contrato vigorará até o adimplemento final das obrigações, observada a vigência do crédito 
orçamentário.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO  
O extrato do presente Contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, serão publicados no órgão 
oficial de divulgação dos atos das partes contratantes, como condição indispensável à sua 
eficácia, conforme disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.   



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO  
  
8.1. Fica eleito o foro da Comarca de Florianópolis/SC como o único competente para dirimir 
as questões que eventualmente possam surgir em decorrência da execução do Contrato, 
com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.   

 

  

 Florianópolis, 05 de agosto de 2022.  

  

    
  

    
 

Luiz Aurélio de Oliveira 
Diretor Financeiro/Administrativo ARIS 
CONTRATANTE  

YANA MONGUILHOTT SILVA   
representante  
CONTRATADA  
  

  

  

  
 


