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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 – Fone: 48-
32770122 – R. 223 
www.pmspa.sc.gov.br –  

 

 

CONTRATO n.º 16.2021 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, doravante denominado simplesmente de MUNICÍ-

PIO CONTRATANTE, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro,  CEP: 88.125-000, 

inscrito no CNPJ sob o nº 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 

Sr. CHARLES DA CUNHA, inscrito no CPF sob o nº 066.071.219-93, e portador da Carteira de Iden-

tidade nº 5.399.905 e, a RJ MECÂNICA NUNES E TRANSPORTADORA LTDA – ME, portadora do 

CNPJ 14.319.358./0001-96, localizada na Rua Zacarias Vieira, 01, sala 01, Bairro Santa Teresa – 

São Pedro de Alcântara - SC, – CEP 88.125.000, doravante denominada simplesmente CONTRA-

TADA, em conformidade com o Decreto  N°22 de 28 de Janeiro de 2021, que decretou estado de 

emergência no Município de São Pedro de Alcântara,  a Lei Federal nº 8.666/1993, especificamen-

te o inciso IV, do art. 24, autorizador da dispensa em casos de emergência, e suas alterações su-

pervenientes e relativas às Licitações e Contratos da Administração Pública, resolvem de comum 

acordo, celebrar o presente Contrato de Aquisição de peças mecânicas.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO E DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

1.1 O objeto do presente contrato é aquele descrito no edital do processo de dispensa de licitação 
n.º 20.10/2021, qual seja: a aquisição das peças mecânicas, para conserto do veículo 
Retroescavadeira modelo 416E. 

 
 

1.2 A CONTRATADA declara possuir condições de possuir e entregar o objeto deste contrato 
dentro das normas técnicas e especificações conforme o Edital, tudo com qualidade e segurança. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL: 

2.1 São partes integrantes deste contrato o edital de dispensa de licitação 20.10/2020, o termo de 
homologação e a proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DOS PAGAMENTOS: 

3.1 O Valor deste contrato é de R$22.239,41 (vinte e dois mil duzentos e trinta e nove reais e 
quarenta e um centavos). 

http://www.pmspa.sc.gov.br/
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  3.2 O pagamento dar-se-á em até 10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal ao Setor de Contabi-
lidade do Município. 

 

3.3 A CONTRATADA emitirá nota fiscal no valor declarado no item 3.1 supra, para apresentação e 
cobrança e relatório dos serviços prestados. 

 

3.4 Para o reajustamento dos preços deste contrato, quando se reputar necessário, utilizar-se-á o 
índice INPC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO: 

4.1. No ato da liquidação da despesa, oriunda deste contrato, a MUNICÍPIO, pelo seu serviço de 
contabilidade, comunicará aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da 
União e do Estado, as características e os valores pagos à CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS e do PRAZO CONTRATUAL 

1.1 Firma-se o presente contrato para a execução de serviços de execução imediata e, por-
tanto, não poderá ser prorrogado pelo prazo maior do que 180 (cento e oitenta) dias. 

1.2 Caberá o direito da CONTRATANTE de, nos termos da legislação consumerista (art. 21 
do Código de Defesa do Consumidor), exigir que a CONTRATADA cumpra a obrigação 
de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mante-
nha as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização 
em contrário da CONTRATANTE. 

1.3 Caberá à CONTRTANTE o direito de reclamação pelos vícios aparentes ou de fácil cons-
tatação em 90 (noventa) dias, recaindo, à CONTRATADA o dever de sanar o vício no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DESPESAS E RECURSOS: 

6.1 A despesa deste contrato correrá por conta do orçamento do MUNICÍPIO, com os recursos 
previstos no orçamento fiscal vigente, com a seguinte classificação: 
07.01.2.077.3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 (157);  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1 A CONTRATADA obriga-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento do MUNICÍPIO. 

 

7.2 A manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumi-
das, bem como todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na Lei n.º 8.666/93 e 
apresentadas de conformidade com o edital n.º 20.10/2021. 

7.3- Não poderá a CONTRATADA subcontratar o fornecimento do objeto deste contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES: 

Pela inadimplência de quaisquer das parcelas, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades pre-
vistas na Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS DO MUNICÍPIO: 

9.1 Além da prerrogativa que lhe é atribuída no art. 77 da Lei n.º 8.666/93, à CONTRATANTE, em 
relação a este contrato, são conferidos os direitos de: 

9.1.1 Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse pú-
blico, respeitados os direitos da CONTRATADA. 

 

9.1.2 Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 
78, da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

Nenhuma alteração contratual será efetuada sem a autorização das partes, somente cabendo mo-
dificar, adicionar, retificar ou excluir termos deste instrumento, desde que em consonância com os 
objetivos estabelecidos, mediante termo aditivo competente e em conformidade com a legislação 
vigente, mormente para os fins de restabelecer a normalidade e para a conclusão de todas as o-
bras e serviços necessários para recompor os estragos causados pelas chuvas, dentro do que esta-
belece o inciso IV, do art.24, da Lei 8.666/1993, que justifica a feitura dessa contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

Este instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito com 
prazo mínimo de 24 (horas) de antecedência, ou por qualquer das partes caso ocorra descumpri-
mento de cláusula ou condição na execução do presente contrato, cabendo multa pela parte que 
der motivo o equivalente a 10% (dez por cento) do valor contratado. 

                                                                             

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO: 

12.1 A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídi-
cos que este, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

 

12.2 A nulidade não exonera o MUNICÍPIO do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta 
houver executado até a data em que a ela for declarada a prestação dos serviços, e por outros 
prejuízos, regularmente comprovados, contanto que não lhe sejam imputáveis, cabendo ao MU-
NICÍPIO promover a responsabilidade de quem deu causa à nulidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

13.1 Dos atos decorrentes deste contrato, praticados pelo MUNICÍPIO ou pela CONTRATADA, ca-
berão os recursos previstos no art. 109 e seguintes da Lei n.º 8.666/1993. 
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13.2 Os julgamentos dar-se-ão também em conformidade com os preceitos estatuídos na Lei n.º 
8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: 

14.1 Fica eleito o foro da Comarca de São José, independente de qualquer outro por mais privile-
giado que seja para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Contrato. 

 

Parágrafo Único: A publicação resumida do presente instrumento na imprensa oficial, condição 
indispensável para sua eficácia, caberá à Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, sendo 
realizado de conformidade com o que disciplina o art.61, parágrafo único, da Lei Federal nº 
8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

15.1 Este contrato está vinculado a todas as normas insculpidas no Edital de Dispensa de Licitação 
n.º 20.10/2021 

15.2- Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei nº 8.666/93, os 
preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado, no que couber. 

 

Assim acordadas e ajustadas, MUNICÍPIO e CONTRATADA assinam este instrumen-
to em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas presenciais. 
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São Pedro de Alcântara, 01 de Abril de 2021. 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara 

CHARLES DA CUNHA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
RJ MECÂNICA NUNES E TRANSPORTADORA LTDA – ME 

CNPJ sob nº 14.319.358./0001-96 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 

 


