
 

 

CONTRATO PUBLICO ADMINISTRATIVO Nº 165/2022 

 

 

Pelo presente contrato, de um lado o MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS, ESTADO DE 

SANTA CATARINA, Pessoa Jurídica de direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº. 

82.939.232/0001- 74, com sede em Campos Novos SC, Rua Expedicionário João Batista de 

Almeida, 323, Centro, neste ato representado pelo Secretário de Indústria, Comércio e Obras,  Sr. 

APARÍCIO VALÉRIO BORBA DUARTE, CPF nº 194.978.069-49, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE e a empresa THEOFFICE AGENCIA CN LTDA ME, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 40.393.544/0001-85, com sede na Rua João 

Altair Granzotto, nº 0, no bairro Santo Antonio, município de Campos Novos/SC, CEP 89620-000, 

neste ato representada por seu Sócio Administrador Sr. GUILHERME FRANCISCO CARNEIRO 

DE SOUZA, CPF nº 092.991.509-74, doravante denominado de CONTRATADA,  em 

conformidade com o Processo Licitatório nº 163/2022, Dispensa de Licitação nº 26/2022 e com 

amparo no disposto do artigo 24 inciso II da lei 8666/93, as partes celebram este contrato mediante 

as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E EXECUÇÃO: 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO - CICLOTURISMO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS/SC - 

EMENDA IMPOSITIVA Nº 70, PROJETO DE LEI Nº 4368/2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA  



 

 

2.2. Considerando o plano de trabalho apresentado pela Associação dos Ciclistas de Campos 

Novos - ACICAN; 

2.3. Considerando que o projeto tem como objetivo a criação dos roteiros ciclísticos no interior 

de Campos Novos; 

Por fim, justifica-se a contratação, pela aprovação da emenda impositiva individual nº 70 do 

vereador Sr. João Nilso de Oliveira, em atendimento ao projeto de lei nº 4.368/2021 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

2.1. Para a confecção de 54 placas, objeto das emendas impositivas supraditas, o município 

pagará o valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais). 

2.2. O pagamento deverá ser efetuado em moeda corrente, por intermédio de depósito bancário 

em favor da CONTRATADA, cujos dados bancários deverão ser informados pela mesma, no 

prazo estipulado e após a apresentação da respectiva Nota fiscal/Fatura devidamente atestada pelo 

setor competente. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

4.1. A CONTRATADA ficará obrigada a: 

a) Manter as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante toda a 

execução do Contrato; 

b) Dar fiel execução ao objeto do Contrato, bem como, providenciar às suas expensas e a 

contento do CONTRATANTE, todas as substituições e correções que se fizerem necessárias; 

c) Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, fornecendo materiais e 

equipamentos de acordo com as especificações e na ausência de citação da marca e/ou 

modelo/fabricante na proposta, prevalecerá àquelas indicadas nos projetos; 



 

 

d) Oferecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, o endereço e contato dos fornecedores 

de materiais, equipamentos e serviços, para eventuais averiguações; 

e) Iniciar os serviços, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da autorização de 

fornecimento; 

f) Manter sob sua responsabilidade todo o pessoal necessário à execução dos serviços da 

proposta, arcando com os respectivos tributos e encargos sociais, além das despesas trabalhistas; 

g) Não transferir no todo ou em parte o objeto do Contrato, ressalvadas as subcontratações de 

serviços especializados, as quais serão previamente submetidas à Contratante para autorização. 

h) A responsabilidade dos materiais fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, 

inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 

comprometer a consecução do objeto conveniado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1.São obrigações do CONTRATANTE: 

a) Realizar o pagamento na forma estipulada neste Contrato; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 

c) Notificar o CONTRATADO por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a 

ocorrer, fixando-lhe prazo para saná-la; 

d) Fornecer a CONTRATADA informações e/ou dados adicionais solicitados e disponíveis 

para a realização dos trabalhos; 

e) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo 

para sua retirada da obra; 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  



 

 

6.1. As despesas para a execução do objeto do presente Contrato correrão a conta de dotação 

específica do orçamento do exercício 2022 e terão a seguinte classificação orçamentária:  

Orgão: Departamento de Indústria e Comércio  

Unidade: Indústria, Comércio e Turismo 

Proj/Ativ.: Atendimento das Emendas Impositivas – Indústria e Comércio 

Despesa: 107– 3.3.90.00.00 / 0.1.00.0000 

Desdobramento:  30.44 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1.  A inexecução contratual, parcial ou total, submeterá o responsável às penalidades previstas 

no artigo 87 da Lei 8666/93, na suspensão temporária da participação em Licitações e impedimento 

de contratar com o Município pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 20% (vinte por cento) do valor 

contratado; 

7.2. As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do 

art. 87 da Lei n° 8.666 de 21/6/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO 

8.1. O presente contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 163/2022 

Dispensa de Licitação nº 26/2022, com fulcro no art. 24, inc. II, da Lei  nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA – REAJUSTE: 

9.1. O valor contratado permanecerá irreajustável; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO: 



 

 

10.1. A CONTRATANTE não poderá rescindir o presente contrato após iniciada as atividades, 

sob pena de quitar integralmente o valor acordado na Cláusula Segunda. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 

10.1. Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo em duas vias, 

juntamente com duas testemunhas, atribuindo ao presente termo a força de título executivo 

extrajudicial, elegendo o foro da Comarca de Campos Novos/ SC, para dirimir as questões 

judiciárias relativas ou resultantes do presente. 

 

Campos Novos, 21 de dezembro de 2022. 

 

________________________________________________ 
MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS/SC 

CNPJ Nº 82.939.232/0001-74 
APARÍCIO VALÉRIO BORBA DUARTE 

SECRETÁRIO DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO 
CONTRATANTE 

 
 

________________________________________________ 
THEOFFICE AGENCIA CN LTDA ME 

CNPJ Nº 40.393.544/0001-85 
 GUILHERME FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1: ________________________________                    2: ________________________________ 

 


