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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

CONTRATO Nº 023/2022 

 

EDITAL DE ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022 

N° DO PROCESSO: 680/2022 

       Contrato celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Restinga Sêca e 

a empresa LUCIANA PAULA NASCIMENTO 

PINTO para aquisição de brinquedos para 

implementação de playground no Centro de 

Eventos do município de Restinga Sêca. 

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato representado 

pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, Eng. Agrônomo, inscrito no 

CPF sob n° 001.803.030-07 e RG sob nº 5078300091, residente e domiciliado na Av. Júlio de 

Castilhos nº 259, apto 402, Centro, Restinga Sêca, denominado doravante CONTRATANTE, e de 

outro lado a empresa LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO, CNPJ nº 43.740.473/0001-38, 

com sede à Rua Carlos Soares, nº 645, bairro Floresta, Município de Ibirubá (RS), CEP 98.200-000, 

representada por Luciana Paula Nascimento Pinto, inscrita no CPF sob nº 319.062.138-10, neste ato 

denominada CONTRATADA, em face das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° 012/2022, 

tem entre si justo e CONTRATADO, o que contém as CLAÚSULAS a seguir: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. É objeto do presente contrato a aquisição de brinquedos para implementação de playground no 

Centro de Eventos do município de Restinga Sêca, conforme especificações constantes do Anexo I 

– Termo de referência, parte integrante deste Contrato e de acordo com o Convênio nº 

916456/2021, firmado entre o município de Restinga Sêca e o Ministério da Cidadania. 

1.2. Justificativa: A aquisição se justifica pela necessidade de ampliar as atividades no Centro de 

Eventos e melhorar a infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer no município de 

Restinga Sêca, tendo em vista a grande demanda de pessoas que circulam diariamente no local. No 

espaço ainda não há atrativos infantis e as crianças acabam utilizando a academia ao ar livre que lá 

está instalada para brincar. O playground será mais um atrativo para o local, que atrai também 

visitantes de toda a região da Quarta Colônia e sedia diversos eventos, dos mais variados 

segmentos. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

2.1. A execução do objeto do presente contrato dar-se-á pela aquisição de brinquedos para 

implementação de playground no Centro de Eventos do município de Restinga Sêca, solicitado pela 

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, constante no 

termo de referência, com garantia contra defeitos, transporte e de acordo com os prazos 

estabelecidos neste contrato. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O valor contratado para a aquisição do objeto corresponde a R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

3.2. O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho 

e ordem de fornecimento, que será emitida pela Secretaria de Planejamento de acordo com os 

valores licitados. 

3.3. Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu 

origem ao pedido de empenho. 

3.4. O pagamento será creditado em conta corrente da empresa, devendo para isto ficar explicitado 

o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o 

crédito. 

3.5. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 
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1.1. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA 

(IBGE) do período, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

3.6. Ao Município reserva-se o direito de suspender o pagamento se o objeto for entregue em 

desacordo com as especificações constantes deste instrumento e seus anexos. 

3.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

3.8. A fim de agilizar o processo de liquidação e pagamento, a licitante deve fazer constar no 

documento da fatura o número do edital e do contrato a que a mesma se refere. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 

4.1. O prazo de vigência do contrato será a contar de sua assinatura até o dia 31 de agosto de 

2022, podendo ser prorrogado a critério da contratante com anuência da contratada, até os 

limites legais. 

4.2. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações 

estabelecidas deste instrumento, conforme a execução do objeto ou de acordo com a necessidade da 

CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento da nota de 

empenho ou instrumento hábil (ordem de fornecimento).  

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA: 

5.1. Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses para o objeto, a contar da data de entrega dos 

produtos. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

6.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

 
Classificação Funcional 

Programática 
Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Fonte 

Bloqueio 

R$ 

27 813 00 41 21 27 2127 449051 2080 100.000,00 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE PAGAMENTO 

7.1. A licitante vencedora deverá efetuar a entrega do objeto, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

contados do recebimento da ordem de fornecimento e da cópia do empenho emitidos pela 

contratante. 

7.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados, até 

01 (um) dia útil antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão 

considerados como inadimplemento contratual. 

7.3. A contratada deverá anexar à nota fiscal, uma cópia da solicitação e do contrato na entrega do 

produto. 

7.4. Os produtos serão recebidos por servidor designado pelo Departamento de Esporte e Lazer da 

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer. 

7.5. A contratada deverá entregar os produtos no horário das 08h00min às 12h00min e 13h00min 

às 17h00min, de segunda a sexta-feira, sob quaisquer pretextos, não serão recebidos produtos fora 

do expediente de trabalho. 

7.6. Será considerado o recebimento PROVISÓRIO, mediante recibo, para efeito de posterior 

verificação da conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por 

pessoa credenciada pela contratante. 

7.7.  Será expedido termo de recebimento DEFINITIVO, após a verificação 

da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas 

foram atendidas e consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo 

haver rejeição no caso de desconformidade. 

7.8.  A entrega deverá ser realizada com prévio agendamento junto à Secretaria Municipal de 

Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, e será feita no seguinte endereço: Centro 

de Eventos, Rua Izaltino de Oliveira, s/ nº, no horário compreendido entre 08h e 17h. 
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7.9. Corre por conta da vencedora qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e 

descarregamento. 

7.10. As despesas decorrentes de frete, seguro e demais encargos e tributos competem, 

exclusivamente, ao licitante vencedor. 

7.11. Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover a 

imediata substituição.  

7.12. A não substituição do produto em desacordo dentro do prazo estipulado, será considerado 

como não entregue, estando sujeita à multa conforme prevê o item 14 deste edital. 

7.13. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Restinga Sêca poderão ser realizados testes 

para verificação da conformidade do objeto com as especificações constantes do Edital e da 

proposta da Contratada; 

7.14. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de 

Recusa, no qual se registrarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, o 

produto será rejeitado, devendo ser substituído no prazo máximo de 10 (dez) dias, quando se 

realizarão novamente as verificações constantes do item 7.13; 

7.15. Caso o produto não seja substituído no prazo estabelecido no subitem anterior, ou caso o 

novo produto, estará a Contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções 

legais previstas; 

7.16. Os custos para que seja substituído o produto correrão exclusivamente às expensas da 

Contratada; 

7.17. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo 

perfeito desempenho dos produtos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 

detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia; 

7.18. Caso haja necessidade, o Setor solicitante, poderá solicitar a antecipação ou prorrogação da 

entrega do produto; 

7.19. Todos os itens serão recebidos e avaliados pelo servidor responsável pelo pedido; 

7.20. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do 

Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

7.21. O objeto que estiver em desacordo com a descrição do edital, mesmo após a assinatura do 

contrato, não será recebido, sem ônus a Prefeitura Municipal. 

7.22. Os pagamentos serão realizados à medida que os produtos forem solicitados, conforme as 

necessidades da Contratante, mediante apresentação da Nota Fiscal e a fatura correspondente que 

deverão vir acompanhadas dos seguintes documentos: a) Certidão do FGTS-CRF; b) Certidão 

Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais; c) Dívida Ativa da União; e d) Certidão 

Negativa de Débito, relativo às contribuições previdenciárias. 

7.23. Caso a fatura seja aprovada pelo Ordenador de Despesas, o pagamento será efetuado até 30 

(trinta) dias após o protocolo da Fatura pela CONTRATADA. 

7.24. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos documentos exigidos 

como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação 

automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 

7.25. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota 

fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, por meio de ordem bancária, 

creditado em favor do prestador de serviço, devendo para tal ficar explícito o nome e os dados da 

conta bancária (nº da agência e o nº da conta bancária, e o banco) do fornecedor para que seja 

efetivado o pagamento/crédito. 

7.26. Para efetivo pagamento, deverá constar no documento de liquidação a seguinte inscrição: 

Convênio 916456/2021, Contrato n° 023/2022, Pregão Eletrônico nº 012/2022. 

7.27. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  

7.28. O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho 

e ordem de fornecimento, que será emitida pela Secretaria de Planejamento de acordo com os 

valores licitados. 
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7.29. Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu 

origem ao pedido de empenho. 

7.30. O pagamento será creditado em conta corrente da empresa, devendo para isto ficar 

explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 

efetivado o crédito. 

7.31. Ao Município reserva-se o direito de suspender o pagamento se os produtos forem entregues 

em desacordo com as especificações constantes deste instrumento e seus anexos. 

7.32. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA 

(IBGE) do período, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

7.33. A fim de agilizar o processo de liquidação e pagamento, a licitante deve fazer constar no 

documento da fatura o número do edital e do contrato a que a mesma se refere. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES  

8.1. Constituem obrigações do Município: 
8.1.1. Efetuar o pagamento ajustado e na data aprazada; 

8.1.2. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão da Nota de 

Empenho (Ordem de Compra). 

8.1.3. Dar à(s) licitante(s) vencedora as condições necessárias a regular execução das 

obrigações assumidas; 

8.1.4. Designar e apresentar à CONTRATADA o preposto da Administração responsável 

pela fiscalização do cumprimento do Contrato; 

8.1.5. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, 

podendo, em decorrência solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou 

justificará de imediato. 

8.1.6. Rejeitar os produtos que não atendam aos requisitos constantes das especificações 

constantes do Termo de Referência. 

8.1.7. Atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu 

recebimento; 

8.1.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto contratado, 

em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo; 

8.1.9. Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao preposto da CONTRATADA 

para que as falhas possam ser corrigidas a tempo; 

8.1.10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela(s) 

vencedora(s) do certame. 

8.1.11. Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na forma 

prevista na Lei nº 8.666/93; 

8.1.12. Notificar a CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 

irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada no fornecimento dos produtos, 

fixando-lhe prazo para regularização, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e 

contratuais previstas; 

8.1.13. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para substituição do produto caso o 

mesmo venha com defeito ou impróprio para uso; 

8.1.14. Não efetuar nenhum pagamento à CONTRATADA enquanto estiver pendente de 

liquidação qualquer obrigação que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência 

contratual. 

8.1.15. Indicar os locais e horários em que deverão ser entregue os produtos. 

8.1.16. A data e horário para entrega dos materiais deverão ser agendados previamente com o 

Setor de Licitações através do telefone (55) 3261-3200, ocorrendo a entrega no endereço do 

Centro de Eventos, Rua Izaltino de Oliveira, s/ nº, no horário compreendido entre 08h e 17h. 

 

8.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

8.2.1. A responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos é da empresa contratada, 

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

comprometer a consecução do objeto. 
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8.2.2. A empresa deverá fornecer produtos de boa qualidade e se responsabilizar pelo 

fornecimento da garantia de no mínimo 12 (doze) meses a contar da data de entrega. 

8.2.3. Deverá prestar suporte durante a instalação dos equipamentos, orientando os 

instaladores no sentido de garantir a segurança dos usuários e a durabilidade dos brinquedos. 

Após a instalação, a contratada seguirá garantindo a disposição de estrutura técnica adequada 

(própria ou terceirizada) para prestar o serviço de assistência técnica e garantia pelo período 

de 12 (doze) meses. 

8.2.4. Executar o objeto observando rigorosamente o cumprimento das responsabilidades, 

encargos, prazos e especificações técnicas e em conformidade com as condições do edital e 

seus anexos, do contrato e das demais cominações legais. 

8.2.5.  Dar início à execução do fornecimento e entrega dos materiais adquiridos conforme 

especificação, marca e preço, bem como no prazo estabelecido neste Termo de Referência, 

quando solicitado, de uma só vez, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data de 

recebimento da Nota de Empenho (Ordem de Compra) expedida pela CONTRATANTE e 

enviada através de endereço eletrônico. 

8.2.6. A CONTRATADA deverá entregar o Objeto Contratado nos locais determinados pela 

CONTRATANTE. 

8.2.7. Substituir ou reparar o objeto contratado que comprovadamente apresente condições de 

defeito ou em desconformidades com as especificações deste termo e padrões de qualidade 

exigidos, com defeito, vicio ou má qualidade, no prazo de 10 (dez) dias contados da sua 

notificação. 

8.2.8. Cientificar, por escrito, dentro do prazo de 24 horas a fiscalização da 

CONTRATANTE quaisquer ocorrência anormal verificada na execução dos fornecimentos, 

independentemente da comunicação verbal, sob pena de multa. 

8.2.9. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem as indagações de caráter 

técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

8.2.10. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o Objeto do Contrato, 

no todo ou em parte a terceiros, sem anuência da CONTRATANTE, sob pena de rescisão. 

8.2.11. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se 

pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela 

administração. 

8.2.12. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto 

contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da CONTRATANTE. 

8.2.13. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir 

sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, pagamentos de 

recursos humanos, Previdência Social, impostos, encargos sociais, transporte e outras 

providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e 

especificas de acidente de trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na 

execução contratual, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras 

que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, 

ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 

8.2.14. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, independente dos 

procedimentos de fiscalização e acompanhamento da execução contratual, adotados pela 

CONTRATANTE, e independente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 

sujeita. 

8.2.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou 

supressões limitados ao estabelecido na forma do preceituado no § 1º do Art. 65, da Lei 

Federal 8.666/93, tomando-se por base o valor contratual. 

8.2.16. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação. 

8.2.17. Permitir o livre acesso dos servidores do CONCEDENTE, bem como dos órgãos de 

controle interno e externo aos processos, documentos, informações, registros contábeis e 
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locais de execução, referentes ao objeto contratado, inclusive nos casos em que a instituição 

financeira oficial não controlada pela União faça a gestão da conta bancária específica do 

Convênio. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

9.1. O presente Contrato reger-se-á conforme o Edital de Pregão Eletrônico nº 012/2022. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: 

10.1. A empresa vencedora da licitação ficará sujeita às penalidades previstas no edital, em casos 

de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, garantida a prévia defesa e o contraditório 

em regular processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) 

ato (s) ensejar (em) no total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração Pública Municipal 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

10.1.1. Advertência. 

10.1.2. Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato 

em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias decorridos, uma vez comunicada oficialmente. 

10.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de 

inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contados a partir da comunicação oficial. 

10.1.4. 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 a CONTRATADA ressarcir a entidade contratante e pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

10.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública deste município, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, garantindo o direito prévio de licitação e da ampla defesa, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

10.2.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste contrato. 

10.2.2. Não mantiver a proposta injustificadamente. 

10.2.3. Comportar-se de modo inidôneo. 

10.2.4. Fazer declaração falsa. 

10.2.5. Cometer fraude fiscal. 

10.2.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

10.3. Por descumprimento dos prazos e condições previstos neste contrato, principalmente, a 

CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas na condição anterior. 

10.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

mesma, em relação a um dos itens arrolados na condição do subitem 10.2, a licitante vencedora 

isenta das penalidades mencionadas. 

10.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar de licitação, e impedimento de 

contratar com a Administração Pública deste município, e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a administração pública poderão ser aplicadas a licitante vencedora juntamente 

com as de multa, descontando a dos pagamentos a serem efetuados. 

10.6. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Cadastro de Fornecedores de Bens e 

Serviços do município de Restinga Sêca e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser 

descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e neste Contrato das 

combinações legais. 

10.7. A recusa sem motivos justificados da convocada em aceitar ou retirar a Nota de Empenho 

dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a as penalidades aludidas no item 10 deste instrumento. 
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10.8. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do certame ou de 

contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às penalidades de acordo com o 

Decreto n.º 32/2018. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO 

CONTRATO: 

11.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520 de 17 de 

julho de 2002 e, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e está vinculado 

ao edital de Pregão Eletrônico n° 012/2022. 

11.2. O presente contrato, assim como as eventuais alterações ou aditamentos, terão sua eficácia 

condicionada à publicação dos seus extratos e começará a vigorar a partir das respectivas 

assinaturas. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO: 

12.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Indústria, Comércio, 

Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, através de servidor do Departamento de Esporte e Lazer, 

especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no 

art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS: 

13.1. Aditivo ao Contrato envolvendo aumento real de preço será admitido somente em caso de 

comprovada majoração no preço dos produtos, relativo aos preços praticados antes e após a 

solicitação do reajuste, para que o equilíbrio financeiro do contrato possa ser mantido na 

conformidade do que estabelece o Estatuto das Licitações. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RECISÃO DO CONTRATO: 

14.1. O contrato poderá ser rescindido, a critério da Secretaria contratante, decorridos 10 (dez) dias 

após o prazo de entrega estipulado no subitem 4.2, caso a contratada não comprove já ter enviado 

os produtos via transportadora ou correios, e/ou não apresente justificativa aceitáveis. 

14.2. A decisão de rescindir o contrato, no caso previsto no subitem 14.1, caberá a secretaria 

contratante, após prévia consulta ao setor solicitante do material, e desde que se vislumbrem 

possibilidades de prejuízos a esta Secretaria. 

14.3. Nos casos em que se justifique a rescisão contratual a contratada ficará sujeira às penalidades 

previstas no subitem 10.1.4 deste instrumento. 

14.4. O contrato também poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos 

artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações em vigor. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca (RS) para dirimir qualquer dúvida ou 

casos omissos a este Contrato.  

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e 

teor, na presença de duas testemunhas. 

Restinga Sêca, 23 de Março de 2022. 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 
LUCIANA PAULA NASCIMENTO 

PINTO 

Contratada 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Item Descrição Marca Unidade Quant. 
Vlr. Unit. 

R$ 
Valor total R$ 

01 

PLAY COMPLETO 3 TORRES 

COM ESTRUTURA PRINCIPAL 

(COLUNAS) DE MADEIRA 

PLÁSTICA MEDINDO MÍNIMO 

9X9 MT, 3PLATAFORMAS: 

CONFECCIONADA EM MADEIRA 

PLÁSTICA, ESTRUTURADA COM 

1,06 MTS X 1,06 MTS COM 

ESTRUTURA EM PERFIL 

CANTONEIRA GALVANIZADA 

COM CANTOS DOBRADO PARA 

ENCAIXE DAS COLUNAS, E 

ASSOALHO COM TABUAS DE 

DECK DE 13,6 CM NA COR 

ITAÚBA, COBERTURA EM 

PLÁSTICO ROTOMOLDADO 

ESTILO PIRÂMIDE 

Elosul Unidade 02 7.600,00 15.200,00 

02 

TOBOGÃ: PLÁSTICO 

ROTOMOLDADO,FIXADO A 

TORRE COM PAINÉL DE 

PLÁSTICO ROTOMOLDADO E AO 

PISO COM SEÇÃO DE SAÍDA EM 

PLÁSTICO ROTOMOLDADO. 

Elosul Unidade 05 5.000,00 25.000,00 

03 

TUBO HORIZONTAL REDONDO: 

EM PLÁSTICO 

ROTOMOLDADO MEDINDO 2 MT 

DE COMPRIMENTO X 80 CM 

Elosul Unidade 05 3.000,00 15.000,00 

04 

ESCADA DE ACESSO: EM AÇO 

TUBULAR, COM 7 DEGRAUS EM 

MADEIRA DE ITAÚBA. 

Elosul Unidade 01 1.400,00 1.400,00 

05 

RAMPA DE CORDAS: 

ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, 

CORDA COM UNIÕES EM PEÇAS 

DE NYLON NAS CORDAS PARA 

MAIOR SEGURANÇA. 

Elosul Unidade 01 800,00 800,00 

06 

ESCORREGADOR DUPLO: EM 

PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM 

SECÇÃO DE DESLIZAMENTO DE 

2,60 MT DE COMPRIMENTO 

Elosul Unidade 03 2.900,00 8.700,00 

07 

ESCALADA DE TACOS: 2 M DE 

COMPRIMENTO, COM VÁRIOS 

TACOS EM MADEIRAE COM 

ASSOALHO 

Elosul Unidade 01 900,00 900,00 

08 
ESCORREGADOR CURVO: EM 

FIBRA DE VIDRO 
Elosul Unidade 01 2.000,00 2.000,00 

09 

ESCORREGADOR CARACOL: 

EM FIBRA DE VIDRO OU 

PLASTICO ROTOMOLDADO PARA 

FIXAR NA TORRE DEVE-SE 

FAZER UM DECK AUXILIAR COM 

1M DE COMPRIMENTO POR 84 

CM DE LARGURA, ASSOALHO EM 

MADEIRA PLÁSTICA COM 2 

GUARDA CORPOS DE PROTEÇÃO 

COM TUBOS DE 1'' 

Elosul Unidade 04 5.500,00 22.000,00 
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10 

PASSARELA CURVA NEGATIVA 

1,95 MTS DE COMPRIMENTO COM 

ESTRUTURA EMTUBO DE 1.1/4'' 

PAREDE DE 2MM COM BARRAS 

VERTICAIS EM TUBO 3/4''. COM 

ASSOALHO EM MADEIRA 

PLÁSTICA. DIMENSÕES: Comp. 9,5 

Mts X Larg. 5 Mts X Altura 3 Mts 

Elosul Unidade 05 1.800,00 9.000,00 

VALOR TOTAL R$ 100.000,00 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


