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          CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022 

 

CONTRATO Nº 13/2022 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS E A EMPRESA AUTO 

ELETRICA ITA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), PARA OS FINS QUE 

SE ESPECIFICA. 

 

O MUNICÍPIO DE ORLEANS, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob o nº 

03.230.443/0001-67, neste ato representado pelo secretario municipal de saúde, MURILO 

DEBIASI FERRAREIS, no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa AUTO ELETRICA ITA EIRELI (MATRIZ E 

FILIAIS) inscrita no CNPJ  sob o nº 79.819.694/0001-43, com endereço situado RUA 

JOÃO PINHO, N°049 SAMUEL SANDRINI  ORLEANS /SC, denominado simplesmente 

CONTRATADO, tendo em vista o Processo nº 13/2022, Dispensa de Licitação nº 

13/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de FORNECIMENTO DE PEÇA.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente instrumento tem por objeto a Contratação de empresa por DISPENSA DE 

LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO do compressor de ar condicionado (código F266979) 

FIAT/DUCATO M350LH 2.3 2018 para o Veículo FIAT DUCATO. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE PEÇA  

 

Para execução do objeto do presente instrumento, o valor total para o contrato é de 

R$ 8.900,00(oito mil e novecentos reais), por considerar a aquisição do compressor de ar 

condicionado necessário, conforme descrito na justificativa apresentada no Termo de 

Referência.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO ANTECIPADA 

 

O prazo de vigência inicial do presente contrato é na data de assinatura do mesmo.  
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O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

1.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 

no Projeto Básico;  

1.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

Contratada o direito à prévia e ampla defesa. 

1.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso: 

1.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

1.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

1.4.3. Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

Para garantir o fiel cumprimento do objeta contratada são obrigações das partes: 

 

DA CONTRATANTE: 

a) Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com 

os padrões estabelecidos; 

b) Exercer a fiscalização por meio de servidor designado para este fim; 

c)  A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na 

execução do objeto; 

d)  Receber e conferir o objeto do contrato, consoante às disposições estabelecidas; 

e) Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste contrato; 
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f) Notificar, verbalmente ou por escrito, a contratada, a ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso do uso dos bens, fixando prazo imediato para a sua correção; 

g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 

as obrigações contratuais. 

 

DA CONTRATADA: 

1. Efetuar a entrega do objeto na SMS, sendo este original, conforme descrição técnica, 

para o veículo FIAT DUCATO, atendendo especificação descrita. 

2. Efetuar a entrega do objeto: compressor do ar condicionado (código F266979) 

FIAT/DUCATO M350LH 2.3 2018. 

3. O produto será solicitado por necessidade da administração e deverá ser entregue no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da ordem de 

fornecimento devidamente assinada. Qualquer alteração nesse prazo deverá ser 

comunicado ao setor de compras. 

4. A nota fiscal eletrônica só poderá ser emitida após o recebimento da solicitação de 

fornecimento e execução dos serviços, conforme o caso, constantes da mesma. 

5. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que o objeto solicitado não atenda as 

especificações previamente definidas neste termo de referência, poderá a 

administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a contratada a 

providenciar a substituição do material não aceito, no prazo máximo de 24(vinte e 

quatro horas). 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E 

RECEBIMENTO DO OBJETO. 

 

O local e as condições de execução obedecerão ao seguinte: 

§ 1° - A entrega do objeto do presente contrato deverá ser realizada pela contratada, na 

sede da contratante. 

A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da execução do objeto por meio de seus 

servidores, bem como auxiliares que se fizerem necessários, devidamente designados 

pela autoridade competente. 
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§ 3° - Caberá ao fiscal do contrato o dever de fazer cumprir todas as disposições das 

especificações constantes do Termo de Referência e deste CONTRATO. 

§ 4° - Cabe à CONTRATADA zelar pela sua proteção, seguindo as recomendações 

expressas na legislação pertinente e normas regulamentadoras. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

 

A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à 

legislação, não havendo vínculo estatutário ou empregatício com a administração 

municipal, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles. 

§ 1° - A CONTRATADA, como único e exclusivo responsável pela execução dos serviços 

objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e 

prejuízos que, por dolo ou culpa sua, no exercício de suas atividades, vier, direta ou 

indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE ou a terceiros. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado a contratada, após a entrega do documento correspondente 

pelos bens e aceite pelo setor responsável. 

§ 1° - Não serão efetuados quaisquer pagamentos a contratada enquanto perdurar 

pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência 

contratual. 

§ 2° - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de 

Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Orleans, para verificação da 

situação da contratada. 

§ 3° - A CONTRATANTE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à 

CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança 

bancária. 

§ 4° - A CONTRATADA deverá fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) 

correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta 

corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 
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§ 5° – O fiscal do contrato somente atestará a entrega dos bens e liberará a(s) Nota(s) 

Fiscal(is) / Fatura(s) para pagamento, quando cumpridas, pela contratada , todas as 

condições pactuadas e cumpridas eventuais pendências. 

§ 6° - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou circunstâncias que impeçam a 

liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a 

contratada  providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento 

fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrá por conta 

da seguinte dotação orçamentária: 

DOTAÇÃO: (07) RECURSOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE  
 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

 

Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto 

contratado, a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar a 

contratada , segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o 

disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93: 

I – Advertência verbal ou por escrito, 

II – Multa. 

§ 1° - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 

rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver 

reiterado descumprimento de obrigações contratuais. 

§ 3° - O valor correspondente a qualquer multa aplicada a contratada, respeitado o 

princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 

10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em 

favor do MUNICÍPIO DE ORLEANS, ficando a contratada obrigada a comprovar o 

pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

§ 4° - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será 

acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao 
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mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 

(sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado 

judicialmente. 

§ 5° - No caso de a contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a 

CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

§ 6° - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a 

contratada responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

§ 7° - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a contratada  

de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das infrações 

cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e 

danos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS 

 

Este Contrato regula-se pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e subsidiariamente, 

no que couber, pela Lei Geral de Licitações nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de 

contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ANÁLISE 

 

A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada 

pelo Setor Jurídico da Prefeitura Municipal de Orleans, conforme determina a legislação 

em vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

 

A publicação resumida deste instrumento é condição indispensável para sua eficácia.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
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Fica eleito o Foro da Comarca de Orleans – SC para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 

das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas: 

Orleans - SC, 17 de fevereiro 2022.  

 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
MUNICÍPIO DE ORLEANS 
MURILO DEBIASI FERRAREIS 

AUTO ELETRICA ITA EIRELI (MATRIZ 
E FILIAIS) 

P/ CONTRATANTE P/ CONTRATADO 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

Nome: MARCO ANTONIO VALENTE                         

 

Nome: CHAIANI ANDRE MARTINS 

CPF: 094.075.769-90 
 

CPF: 072.992.449-18 

 

 

 


