
MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

“Teu Progresso Nosso Futuro”
           Av. Jacob Wagner Sobrinho, nº 939 Fone-Fax: (54) 3360.3000  / 3360.3018– e-mail: prefeitura@novaboavistars.com.br

www.novaboavistars.com.br

CONTRATO Nº 115/2017

MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, por sua
Prefeitura Municipal com sede a Av. Jacob Wagner Sobrinho, nº 939, nesta cidade de Nova Boa
Vista/RS, Estado do Rio Grande do Sul, com CNPJ sob o nº 94.704.061/0001-83, representado por
seu Prefeito Municipal, Sr. DANIEL THALHEIMER, brasileiro, casado, residente e domiciliado
na  Rua  Felipe  Werlang,  nº  209,  Centro,  na  cidade  de  Nova  Boa Vista/RS,  inscrito  no  RG nº
1065950816,  CPF  nº  951.856.900-20,  aqui  doravante  denominado  simplesmente
CONTRATANTE, de outro lado a Empresa LUZES & DECÓR LTDA EPP, estabelecida na Rua
Júlio  de  Castilhos,  nº  533,  centro,  na  cidade  de  Rodeio  Bonito/RS,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº.
19.786.942/0001-75,  neste  ato  representada  pela  sócia  administradora  Sra.  VERA  LÚCIA
TOMASI, brasileira, portadora do CPF nº 434.366.170-91, RG nº 1029215876, aqui simplesmente
designado CONTRATADA, ajustam o presente, descrito em seus termos, cláusulas e condições a
seguir:

O presente Contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto
contratado,  descrito  abaixo,  constante  no  Processo  Licitatório  n°  095/2017,  Carta  Convite  nº
011/2017,  regendo-se  pela  Lei  Federal  nº  8.666/93,  e  legislação  pertinente,  assim  como  pelas
condições  da Licitação referida,  pelos termos da proposta  e pelas Cláusulas a seguir  expressas,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.

Cláusula Primeira - Do Objeto
Aquisição de material natalino para a ornamentação da Praça Municipal, conforme relação

abaixo:                    

Item Quantidade Unidade Especificação  Valor Unt. Total
1 100 Unid. Tubo cilindro (snow fall) em acrílico 

transparente com 48 LEDS, cor 
branco frio, temperatura 6.500k, com 
movimento snow fall, medindo 0,80m 
de comprimento, fio elétrico branco 
2x0,5mm2, tensão 220v, consumo 
médio 3w, com isolamento extra em 
resina cristal líquida.

R$. 32,00 R$. 3.200,00

11 1 Unid. Roupa de papai noel completa, com 
acabamento perfeito em cetim ou 
pelúcia, contendo: blusão, calça, cinto,
gorro, polaina, barba, sobrancelhas e 
saco de presentes.

R$. 280,00 R$. 280,00

12 30 Metros Tecido 100% poliester, cor vermelha, 
1,40m de largura

R$. 23,50 R$. 705,00

13 50 Unid. Laço xadrez, vermelho e branco, com 
borda em veludo, medida 40cm, 
estrutura interna em arame 
galvanizado e espuma de alta 
densidade e resistente as interpéries

R$. 59,00 R$. 2.950,00

14 41 Metros TNT grosso, 1,40m largura, gramatura
40, nas cores (20m branco, 3m azul 
claro, 3m lilás, 3m amarelo, 3m 
laranja, 3m verde claro, 3m roxo e 3m 
pink).

R$. 4,00 R$. 164,00

15 50 Unid. Multirramas aramado verde, 
22cmx2metros

R$. 38,50 R$. 1.925,00

16 60 Unid. Ramalhete de flor natalina bico de R$. 20,00 R$. 1.200,00
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papagaio, com 5 flores de 15cm e 
galhos de 30cm, cor vermelha.

17 1 Unid. Letreiro em MDF náutico 18mm, 
1,40m alturax70cm largurax20cm 
profundidade, pintado com tinta 
acrílica, sendo as letras P,A,Z com 
suporte para se manter em pé.

R$. 2.100,00 R$. 2.100,00

19 5 Unid. Tinta a óleo 3,6l, cor verde R$. 77,50 R$. 387,50
20 5 Unid. Tinta a esmalte 3,6l, cor ouro R$. 125,00 R$. 625,00
21 11 Unid. Tinta a óleo, 1 litro, cores diversas 

(branco, azul bebe, cinza, preto, 
marrom escuro, marrom claro, verde, 
rosado claro (tom de pele), vermelho, 
azul cobalto e amarelo claro.

R$. 26,50 R$. 291,50

22 2 Unid. Solvente incolor, embalagem 900ml R$. 16,00 R$. 32,00
23 1 Unid. Massa corrida, embalagem de 1kg R$. 23,50 R$. 23,50

Clausula Segunda – Da Entrega Do Material
Os  materiais  acima  descritos  deverão  ser  entregues  junto  a  Secretaria  Municipal  de

Educação Cultura e Desporto, sendo que o prazo não poderá exceder a 10 (dez) dias da assinatura
do contrato.

Cláusula Terceira - Do Preço
O preço total é de R$.  13.883,50 (treze mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta

centavos), referente ao material descrito na Clausula Segunda do presente contrato.

Cláusula Quarta - Do Pagamento
4.1. O pagamento será feito em até 10 (dez) dias após a entrega do material e apresentação

da Nota Fiscal, mediante depósito bancário em conta corrente ou poupança, em nome do Licitante,
nas agências do Bansicredi, Banco do Brasil, Banrisul ou Caixa Econômica Federal, ou outra a ser
informada.

4.2. Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento
fluirá a partir da sua reapresentação.

4.3. Dos valores pagos à contratada serão descontados os valores de multa e/ou eventuais
débitos para com a municipalidade, mediante aviso prévio;  de acordo com o cronograma físico-
financeiro anexo a presente carta convite.

 Cláusula Quinta - Do Prazo
O prazo de validade do referido contrato será até 31 de dezembro de 2017. 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

As  despesas  da  referida  carta  Convite  correrão  por  conta  das  seguintes  dotações
Orçamentárias:

RUBRICA: 0301 04 122 0016 1003 44905200000000 0001 – Secretaria de Administração
e Turismo – Equipamento – o valor de R$. 2.100,00 (dois mil e cem reais) referente ao item 17. 

RUBRICA:  0606 13 392 0074 2042 33903000000000 0001 – Manutenção da Cultura –
Material  de Consumo – o valor  de R$. 11.783,50 (onze mil  setecentos  e  oitenta  e três  reais  e
cinquenta centavos). 

Cláusula Sétima - Dos Direitos E Das Obrigações
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7.1 - Dos Direitos:

7.1.1 - da ADMINISTRAÇÃO: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e

7.1.2 - do COMPROMITENTE: ser contratado se a Administração utilizar carta Convite,
ou, em igualdade de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma.

7.2 - Das Obrigações:

7.2.1 -  da ADMINISTRAÇÃO: contratar com aquele que detém o menor Preço ofertado,
ou em igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma; e

7.2.2 -  do  COMPROMITENTE: atender, nas condições estabelecidas no edital, todos os
pedidos de contratação durante o período de duração da Carta Convite.

Cláusula Oitava - Do Cancelamento Da Carta Convite

8.1 Os preços ofertados poderão ser cancelados:

8.1.1  - pela Administração quando:

8.1.1.1 - o COMPROMITENTE não cumprir as exigências do instrumento convocatório; 2
-  o  COMPROMITENTE  não  formalizar  contrato  decorrente  da  carta  Convite  ou  não  retirar
instrumento equivalente no prazo estabelecido;

8.1.1.2 - ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente
da Carta Convite;

8.1.1.3 - os preços ofertados forem superiores aos do mercado;

8.1.1.4 - o COMPROMITENTE der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente
da Carta Convite, por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei federal n. º 8.666,
de 21 de junho de 1993, e

8.1.1.5 - por razão de interesse público, devidamente justificado pela Administração;

8.1.2 -  pelo  fornecedor  de  bens,  mediante  solicitação  por  escrito,  comprovando  estar
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem a referida
Carta  Convite,  com antecedência de 30 (trinta)  dias,  sem prejuízo das penalidades  previstas no
instrumento convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos.

Cláusula Nona - Das Penalidades E Das Multas

9.1. O COMPROMITENTE se sujeita às seguintes penalidades:

9.1.1  - multa sobre o valor do pedido;

a) 10 % : recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato; e

b) 10 % : descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato.

9.1.2 II - demais sanções estabelecidas na Lei federal n. º 8.666, de 21 de junho de 1993.
Clausula Décima – Da Fiscalização
Fica designado através da Portaria nº 4408/2017 como Fiscal deste Contrato a Secretária

Municipal de Educação Cultura e Desporto Sra. Carla Adriana Cavalleri  Machado, sendo que a
mesmo, ira atestar a devida efetivação dos serviços prestados, através de um Termo de Recebimento
Provisório,  em seguida  estando este  em acordo  emitirá  um Termo de  Recebimento  Definitivo,
obedecendo sempre os prazos estipulados no Art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993.
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Cláusula Décima Primeira - Da Eficácia

A presente Carta Convite somente terá eficácia depois de publicada da respectiva súmula na
imprensa oficial do Município.

Cláusula Décima Segunda - Das Disposições Gerais

Fica eleito o Foro da Comarca de Sarandi/RS, para dirimir, dúvidas ou questões oriundas do
presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em 3 (três)
vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Boa Vista/RS, 24 de novembro de 2017.

DANIEL THALHEIMER
Prefeito Municipal

LUZES & DECÓR LTDA EPP 
Contratante

TESTEMUNHAS:
1)______________________                          2)  __________________________

    NOME: André Barp NOME: Fábio Steilmann
         CPF:695.792.960-49            CPF:.807.087.900-97

O presente contrato foi devidamente
examinado e aprovada por esta Assessoria Jurídica.
Em ____/____/_______.

Assessor(a) Jurídico(a)
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