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CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Processo de Licitação n. 84/2022 

Dispensa de Licitação n. 15/2022 

CONTRATO 129/2022 

 

 

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o Município 

de CELSO RAMOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 

sob n° 78.493.343/0001-22 com sede sito à RUA DOM DANIEL HOSTIN Nº930 

- centro, SC representado neste ato pelo Prefeito Senhor LUIZANGELO 

GRASSI, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro 

lado a empresa CECCATO COMERCIO DE MOTOS LTDA, inscrita no CNPJ 

n°05.664.204/0001-40, situada na Avenida Salomão Carneiro de Almeida 

1177 – centro – Curitibanos/SC, doravante denominado simplesmente 

CONTRATADO, tem justo e contratado o presente Contrato de Prestação de 

Serviços, e pelas cláusulas e condições que abaixo seguem: 

Nos termos do Processo Licitatório, na modalidade de DISPENSA DE 

LICITAÇÃO nº 15/2022, bem como, das normas da Lei 8.666/93 e alterações 

subsequentes e Lei 10.520/02, firmam o Contrato mediante as cláusulas e 

condições abaixo. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA/CG 160 START 

(2022/2023) PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 

 

DESCRIÇÃO  

AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 

MODELO HONDA/CG 160 START 

ANO E MODELO: 2022/2023 

PARTIDA ELÉTRICA 
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ACOMPANHA 01 CAPACETE 

 

Acompanha junto ao equipamento toda a documentação que se fizer 

necessária para o cadastramento DETRAN 

 

GARANTIA TOTAL DE NO MÍNIMO 12 MESES SEM LIMITE DE 

QUILOMETRAGEM, A CONTAR DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO 

CONTRATANTE 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

A CONTRATADA deverá entregar o objeto deste contrato em até 5 dias após a 

emissão da Autorização de Fornecimento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR  

O valor é de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais). 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

§ 1 º. O pagamento pela aquisição objeto da presente Licitação será feito em 

favor da licitante vencedora, em até 10 dias após a emissão e entrega do item. 

§ 2 º O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – e/ou 

CPF/MF - Cadastro Pessoa Física, constante das notas fiscais deverá ser 

aquele fornecido na fase de habilitação. 

§ 3 º. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 

virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do 

reajustamento de preços ou correção monetária. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO 

Para o objeto NÃO haverá reajuste de preço. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2021 

na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 03 

Fonte: SECRETARIA DE AGRICULTURA 

25 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0002 – APLICAÇÕES DIRETAS 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

A inexecução contratual, parcial ou total, submeterá a CONTRATADA 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 10% (dez por cento) do valor contratado. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO  

O presente Contrato poderá ser rescindido, independente de qualquer 

notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total ou parcial, e 

pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações 

posteriores. 

Parágrafo Único - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo. 

 

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO 

9.1 O presente Contrato terá vigência do dia da assinatura do presente contrato 

até 31/12/2022. 

9.2 Garantia de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO  

A entrega da item será fiscalizada e acompanhada pelo Gestor desse contrato, 

Sr. ODIRLEI PELOZATTO responsável pela Secretaria de AGRICULTURA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

É responsabilidade da CONTRATADA: 

a) Entregar o objeto do presente processo licitatório de acordo com as 

marcas e condições oferecidas na proposta; 

b) Entregar o item em até 5 dias com a emissão da Nota Fiscal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO 

LICITATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Contrato encontra-se vinculado ao processo licitatório que o 

originou, sendo os casos omissos resolvidos, à luz da Lei nº 10520/02 e 

8.666/93 e alterações subsequentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Anita Garibaldi, Santa Catarina, para 

dirimirem quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, renunciando a outro foro 

por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 3 (três) 

vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas. 

 

Celso Ramos, 27 de julho de 2022. 

 

 

LUIZANGELO GRASSI 

Município de Celso Ramos 

Contratante 

 

CECCATO COMERCIO DE MOTOS LTDA 

Representante Legal da Empresa 

Contratada 


