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CONTRATO Nº 042/2022 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE RIO RUFINO E A EMPRESA SP 

DRONES E COMERCIO SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LTDA, OBJETIVANDO O 

FORNECIMENTO DE BEBEDOUROS TIPO 

INDUSTRIAL - EMENDA FEDERAL PROCESSO Nº 

23400.002830/2019-82 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE RIO RUFINO, Estado de 

Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede à Avenida José Oselame, 

nº 209, Centro, Rio Rufino - SC, Inscrito no CNPJ nº 95.991.071/0001-00, representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr. ERLON TANCREDO COSTA, portador da Cédula de Identidade nº 

1.***.*** SSP/SC e inscrito no CPF-MF sob o nº 438.***.***-53, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, a empresa SP DRONES E COMERCIO 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, com sede na Rua dos Rodrigues,173, Bairro Vila 

Carbone, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 44.660.577/0001-03, neste ato 

representada pelo seu Sócio Administrador Sr. JOSE ROBERTO CANDIDO DE 

OLIVEIRA, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.***.***0 SSP/SP e inscrito no CPF-

MF sob o nº ,006.***.***.88, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e 

perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi 

autorizada de acordo com o Processo Licitatório nº 029/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 

023/2022 e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, 

atendidas as cláusulas a seguir enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o bem abaixo relacionado, com as 

seguintes especificações:  

 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 
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01 06 UN Bebedouro com capacidade mínima: 100 

litros, sendo 50 litros/hora de água gelada 

(para atender ambiente escolar de 80 

alunos/crianças aproximadamente). Para 

instalação no piso, prevendo uso em escolas e 

creches, sendo o das creches com tamanho 

máximo de 80 cm. Com pés reguláveis e 

antiderrapantes. Com termostato regulável 

para ajuste da temperatura. Sistema de 

filtragem que inclua retenção de partículas 

(PIII) e Redução de cloro (CI). Bebedouros 

deste tipo precisam de certas condições de 

pressão de água para um correto 

funcionamento, portanto, caberá à 

Contratante, com a assessoria técnica do 

fornecedor, verificar as condições mínimas 

necessárias antes da aquisição do bebedouro. 

Pia em aço inox polido.  Gabinete em aço inox 

ou chapa eletrozincada. 2 (duas) torneiras para 

copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e 

de fácil acionamento pelos usuários previstos: 

crianças em escolas e creches. Reservatório de 

água em material resistente, atóxico e de fácil 

limpeza (polipropileno ou aço inox). 

Serpentina em aço inox AISI 304. Isolamento 

térmico apropriado para o desempenho 

previsto. Previsões para limpeza, higienização 

e dreno. Mangueiras atóxicas e adaptador(es) 

para conexão com a rede hidráulica. Baixo 

consumo de energia, com termostato para 

controle automático da temperatura da água. 

Gás refrigerante R600a ou R134a. O gás a ser 

utilizado no processo de refrigeração não 

poderá ser prejudicial à camada de ozônio e 

deverá possuir baixo índice GWP (“Global 

Warming Potential” – Potencial de 

2.095,00 12.570,00 
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Aquecimento Global), conforme legislação 

pertinente. Dreno para limpeza da cuba. Ralo 

sifonado que barra o mau cheiro proveniente 

do esgoto. Não possuir cantos vivos, arestas 

ou quaisquer outras saliências cortantes ou 

perfurantes de modo a não causar acidentes.  

A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem 

fazer parte integral do equipamento, não 

podendo considerá-las como itens adicionais. 

Tensão (voltagem): monovolt – 220 V 

(conforme demanda) ou Bivolt. 

Dimensionamento da fiação, plugue e 

conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação. Indicação da tensão 

(voltagem) no cordão de alimentação 

(rabicho) do aparelho. 

 

1.2. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital de Pregão 

Eletrônico nº 023/2022, juntamente com seus anexos e a proposta comercial da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE 

FORNECIMENTO 

 

2.1. O bem deverá ser entregue no prazo máximo de 50 (cinquenta) dias consecutivos, 

contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento, de segunda a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 13h30 às 17h, na Sede da Prefeitura Municipal, situada na Avenida José 

Oselame, nº 209, Centro, neste Município. 

 

2.2. Imediatamente após a entrega dos bens, objeto deste Contrato, os mesmos serão 

devidamente inspecionados por servidor/comissão designado pela CONTRATANTE. No caso 

de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos bens fornecidos em relação à 

proposta comercial da CONTRATADA ou em relação às condições expressas no Edital que a 
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este dá causa, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a CONTRATADA às 

penalidades constantes da Cláusula Nona. 

 

2.3. O objeto deste Contrato deverá ser recebido definitivamente, por 

servidor/comissão designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 73, inc. II, “b” da Lei 

nº. 8.666/93, desde que os bens fornecidos pela CONTRATADA tenham sido regularmente 

aprovados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

3.1. O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

de assinatura. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 

 

4.1. Pelo fornecimento do bem previsto na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 12.570,00 (doze mil quinhentos e setenta reais). 

 

4.2. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Contrato correrão a 

seguindo dotação prevista na Lei Orçamentária do Exercício de 2022: 

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 

06.001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES / DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO 

2.007 - MANUTENCAO SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 

34 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 0.1.01.0001 - REC. IMPOSTOS E DE 

TRANSF. DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento do objeto deste Contrato à 

CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de emissão do Recebimento 

Definitivo de Bens citado no item 2.3 da Cláusula Segunda, mediante a apresentação da 

respectiva nota fiscal, por parte da CONTRATADA, devidamente atestada pelo fiscal do 
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Contrato. 

 

5.2. O pagamento se dará através de depósito em conta corrente de titularidade da 

CONTRATADA. 

5.2.1. A Nota Fiscal Eletrônica para pagamento deverá ser enviada no e-mail: 

administracao@riorufino.sc.gov.br. 

 

5.3. O pagamento somente será efetuado após a liberação dos recursos da Emenda 

Federal Processo nº 23400.002830/2019-82. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DA 

GARANTIA, DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO 

 

6.1. A licitante deverá prestar garantia on site (isto é, no local onde estiverem os bens 

por ela fornecidos) de, no mínimo: 12 (doze) meses consecutivos, sendo que os prazos serão 

contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo de Bens.  

6.1.1. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos e despesas inerentes à 

prestação do serviço de garantia acima citado, tais como deslocamentos, alimentação, 

hospedagem, fretes, etc.  

 

6.2. Durante o período de garantia, o fornecedor ficará obrigado a efetuar, às suas 

expensas, a substituição ou reparo de todo e qualquer componente que apresente defeito de 

fabricação, regularmente constatado durante a garantia on site. Quando o período de garantia 

estabelecido pelo fabricante do item fornecido for superior ao acima mencionado, o ofertado 

pelo fabricante prevalecerá.  

 

6.3. Além da obrigação de prestação de garantia, a CONTRATADA também se obriga 

a respeitar o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data de cada chamado, 

para o comparecimento a sede administrativa do Município de Rio Rufino para a execução da 

assistência técnica. Se a distância entre a sede da CONTRATADA e a cidade de Rio Rufino 

impossibilitar a prestação da assistência técnica dentro do prazo anteriormente fixado, a 

CONTRATADA deverá obrigatoriamente subcontratar empresa com capacidade técnica para 

executar tal assistência, cuja sede deverá estar dentro de um raio de localização que viabilize o 

mailto:administracao@riorufino.sc.gov.br
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atendimento no prazo ora exigido.  

 

6.4. A CONTRATADA deverá solucionar o problema que resultou no chamado 

técnico, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de comparecimento, 

registrada pelo servidor que fez o chamado, sob pena de aplicação de multa diária nos termos 

do subitem 10.1.1.  

 

6.5. Na hipótese de subcontratar a assistência técnica para a prestação da garantia, a 

CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE cópia autenticada ou via original do 

pertinente instrumento particular de contrato firmado entre ela (CONTRATADA) e a empresa 

terceirizada, sob pena de rescisão unilateral do presente Termo Contratual, sem prejuízo das 

sanções dispostas no Art. 7º da Lei Federal 10.520/02. 

 

6.6. Assistência Técnica prestada para todos os itens durante o período de garantia, 

com nome, CNPJ, inscrição estadual e endereço completo do responsável pela assistência 

técnica, caso seja prestada por terceiros.  

 

6.7. Todos os custos de mão de obra, peças, componentes, transporte, hospedagem ou 

quaisquer outros para o atendimento de Garantia e Assistência Técnica serão de inteira e total 

responsabilidade da Contratada.   

6.8. Todos os equipamentos deverão ser fornecidos com manual do proprietário.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da 

CONTRATADA serão exercidos pela CONTRATANTE, através dos servidores nominados 

neste instrumento, os quais poderão, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a 

correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem 

sanadas de imediato, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação 

das penalidades previstas neste Contrato. 

 

7.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas 

com a execução do objeto deste Contrato serão registradas pela CONTRATANTE, constituindo 
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tais registros, documentos legais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

8.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão 

administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores 

alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à 

CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

 

8.2. A rescisão contratual poderá ser: 

8.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

8.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 

processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS REAJUSTES 

 

Os preços ora contratados não sofrerão reajustes. 

 

CLÁUSULA DECÍMA - DAS PENALIDADES 

10.1. Sem prejuízo das sanções previstas no Art. 7º da Lei 10.520/02, a contratada 

ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa:  

10.1.1. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato:  

10.1.1.1. Advertência por escrito. 

10.1.1.2. Multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da obrigação 

não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 5% (cinco por cento).  

10.1.1.3. Ultrapassando o percentual de 5% (cinco por cento) previsto no subitem 

10.1.1.2, multa de até 20% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da 

parte não cumprida.  

10.1.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos.  

10.1.1.5. Rescisão Contratual.  

10.1.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato:  



                       ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE RIO RUFINO 

GABINETE DO PREFEITO 
 

Sede Administrativa: Avenida José Oselame, nº 209, Centro, Rio Rufino, Santa Catarina.     
CEP: 88.658-000 - Fone: (49) 3279-0000 - CNPJ: 95.991.071/0001-00. 

Página 8 de 9 

10.1.2.1. Multa de até 25% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor do 

Contrato ou da parte não cumprida.  

10.1.2.2. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação 

realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.  

10.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a cinco anos.  

10.1.2.4. Rescisão Contratual.  

10.1.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no subitem 10.1.2.3. anterior.  

 

10.2. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 10.1.1.2., 

10.1.1.3. e 10.1.2.1 será o valor inicial do Contrato.  

 

10.3. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 

parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

 

A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente 

termo, na forma prevista em Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES 

COMPLEMENTARES 
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Os casos omissos ao presente termo, serão resolvidos em estrita obediência às 

diretrizes da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Urubici, SC, para qualquer procedimento relacionado 

com o cumprimento do presente Contrato. 

 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi 

lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, 

depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes 

contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram. 

 

Rio Rufino, SC, 11 de agosto de 2022. 

 

 

JOSE ROBERTO CANDIDO DE 

OLIVEIRA 

Sócio Administrador 

CONTRATADA 

ERLON TANCREDO COSTA 

Prefeito de Rio Rufino 

CONTRATANTE 

 

 

Fiscais: 

 

DILVANA SOARES MACCARINI 

Secretária Municipal de Educação 

Fiscal Gestor  

 

Testemunhas  

 

Nome: Katiusce Marina Andrade Abreu   Nome: Marcieli Kuhnen 

CPF: 082.***.***-96      CPF: 085.***.***-02 


