
 

 

 

Ata de Registro de Preço nº 01/2020 

Pregão Presencial nº 01/2020 

 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de novembro de 2020, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA 

VERDE E MAR – CITMAR, constituído sob a forma de associação pública, com personalidade jurídica de 

direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 09.267.291/0001-53, com 

sede na Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº. 1655, sala 2, Bairro São Vicente, no Município de Itajaí/SC, CEP 

88.309-421, neste ato representado por sua Diretora Executiva Sra. Vivian Mengarda Floriani nomeada 

pela Portaria nº 06, de 15 de maio de 2020, publicada no DOM de 18 de maio de 2020, doravante 

denominado CONTRATANTE (ou CITMAR), e as empresa LUCCA COMUNICAÇÃO VISUAL E 

ESTRUTURAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 34.322.991/0001-40 

estabelecida à Rua do Empreendedor, n° 550, galpão, bairro Lídia Duarte, na cidade de Camboriú, Estado 

de Santa Catarina, neste ato representada por Anderson Braz, brasileiro, casado, empresário, portador 

da Cédula de Identidade nº 5.415.886, inscrito no CPF sob nº 029.847.749-14, residente e domiciliado na 

Rua Alcir Garcia, nº 264, bairro Centro, na cidade de Camboriú, Estado de Santa Catarina, doravante 

denominada FORNECEDORA, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, conforme decisão 

exarada no processo, referente ao Pregão Presencial nº 01/2020 para Registro de Preços do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas correlatas, consoante as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 

especializada em serviços de confecção de materiais gráficos, destinados à realização da campanha de 

sensibilização de combate ao Coronavírus na Região Costa Verde & Mar – Temporada de Verão 2020/221, 

conforme descrição e preços abaixo descritos: 

Item Qtd. Unid. Descrição do material/serviço Valor unitário 

estimado 

Valor Total 

02 450 Conj. PLACAS (80CMx60CM) (VERTICAL) ACM (COM 

ADESIVAGEM EM VINIL) + madeira cambará + 

suporte madeira cambará.  

 1 HASTE DE MADEIRA DE 2,5 X 5 X5.  

ALTURA TOTAL DA HASTE: 3 metros (sem 

instalação). 

Os conjuntos deverão ser entregues 

montados, com todos os acessórios/peças, 

prontos para instalação. 

Entrega nas 9 Secretarias de Turismo dos 

municípios consorciados (quantidades e 

endereços serão fornecidos posteriormente). 

Sem comissionamento para agências de 

comunicação. 

Prazo de entrega após a homologação do 

processo: 20 dias. 

Pedido mínimo em entrega única: 450 

conjuntos. 

R$ 112,00 R$ 50,400,00 

03 40 Unid. BANNER (80CM x 120CM) LONA - 4X0 CORES 

+ CORDA AZUL OU BRANCA  

R$ 45,80 R$ 1.832,00 



 

 

Acabamento: paletas de madeira nas 

extremidades. 

Entrega em Itajaí, sem comissionamento para 

agências de comunicação.  

Prazo de entrega após a homologação do 

processo: 20 dias. 

Pedido mínimo em entrega única: 40 unidades. 

 

1.2. Os serviços deverão atender aos padrões mínimos de qualidade previstas no EDITAL, bem como, 

estar em conformidade com as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que 

os itens considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, deverão ser recompostos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO  

2.1. Para realizar o Registro de Preço desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Presencial nº. 01/2020, finalidade Registro de Preço, com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, do Decreto Estadual nº 2.617 de 16 de 

setembro de 2009, da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal nº 7.892, de 

23 de janeiro de 2013 e subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pelas demais 

normas aplicáveis e às determinações do EDITAL e seus ANEXOS e autorização da Autoridade 

Competente.  

2.2. Para eficácia do presente instrumento, o CONTRATANTE providenciará a publicação do seu extrato 

no Diário Oficial Eletrônico, conforme Lei n. 8666/93.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

3.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem como para definir 

procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nele 

estivessem transcritos, os seguintes documentos: 

a) EDITAL de PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 01/2020 e seus ANEXOS; 

b) Proposta de Preços da FORNECEDORA. 

3.2. Os documentos referidos no item 3.1, são considerados suficientes para, em complemento a esta Ata, 

definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1 O prazo de vigência deste Registro de Preço nesta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de sua assinatura.  

4.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o CONTRATANTE não estará obrigado 

a adquirir os serviços referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 

podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma 

das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO REGISTRADO 

5.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, devendo contemplar todos os custos, transporte 

até os locais de destino, mão de obra agregada, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e parafiscais e eventuais isenções), leis sociais, administração, lucros e qualquer 

despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no EDITAL e na presenta ATA. 



 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS  

6.1. A qualquer tempo, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência da eventual redução 

daqueles existentes no mercado, cabendo ao CONTRATANTE convocar os fornecedores registrados para 

negociar o novo valor, segundo a ordem originária de classificação. 

6.2. Resultando infrutífera a negociação, diante de recusa ou na hipótese dos novos preços continuarem 

superiores à média levantada na pesquisa, e o fornecedor convocado de acordo com a ordem originária 

de classificação não puder cumprir o compromisso assumido, será este liberado, sem aplicação de 

penalidades, promovendo o órgão gerenciador o cancelamento da ata de registro de preços, com a adoção 

das medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, salvo 

apenas nas hipóteses do art. 65, II, d, e § 5º, da Lei n. 8.666/93, devidamente comprovadas e justificadas. 

6.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado 

efetuada pelo CONTRATANTE à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela 

concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de 

Preço. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DA ATA 

7.1. A Detentora da Ata de Registro de Preço, ao longo da validade do registro, será convocada a retirar 

o pedido ou a firmar as contratações decorrentes da Ata, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 

convocação expedida pelo CONTRATANTE, nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei 

federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

EDITAL e nesta ATA. 

a) No ato da assinatura da ATA, o representante da FORNECEDORA deverá, caso exigido, 

apresentar contrato social ou instrumento equivalente que comprove sua titularidade, ou contrato 

social com documento de procuração, devidamente reconhecido em cartório competente, que 

habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa. 

b) Na assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO e/ou retirada do PEDIDO, será 

exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no EDITAL, que deverão ser 

mantidas pelo LICITANTE durante a vigência do CONTRATO. 

7.2. A FORNECEDORA terá um prazo conforme item 1.1 desta Ata, contados da data de recebimento da 

Autorização de Compras, para estruturar-se e fornecer o objeto licitado. 

7.3. Quaisquer dos prazos estabelecidos nos itens 7.1 e 7.2, poderão ser prorrogados, quando solicitado 

pela detentora da ata, e desde que ocorra algum caso fortuito ou força maior, devidamente justificado e 

aceito pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PAGAMENTOS 

8.1. O pagamento será efetuado através de transferência bancária em até 15 (quinze) dias após emissão 

da Nota Fiscal e comprovação da regularidade fiscal.  

a) Não será aceito boleto bancário para pagamento; 

b) Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado. 

8.2. Deverá a FORNECEDORA enviar juntamente com a nota fiscal as CND´s fiscais e trabalhista 

atualizadas 

8.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 

condicionado, este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada em relação aos serviços 

efetivamente prestados.  



 

 

8.4. Deverá constar no documento fiscal o número da licitação e da ata de registro de preço, bem como 

nome do Banco, nº da Conta Corrente e Agência Bancária, da empresa, sem os quais o pagamento poderá 

ficar retido por falta de informações. 

8.5. Se forem constatados erros no documento fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimentos previstos, 

voltando o mesmo a ser contado a partir da apresentação dos documentos corrigidos.  

8.6. O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar do pagamento os valores correspondentes às 

multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes no EDITAL e 

nesta ATA.  

8.7. Reserva-se também, o direito de somente efetuar o pagamento devido a FORNECEDORA, quando 

esta houver entregue os serviços conforme cláusulas contratuais.   

 

CLÁUSULA NONA – DO FORNECIMENTO  

9.1. Para recepcionar as solicitações por e-mail ou telefone, a FORNECEDORA deverá manter endereço 

eletrônico para troca de mensagens e contato telefônico, cujo número deverá ser fornecido ao 

CONTRATANTE. 

9.2. Os materiais deverão ser enviados no prazo de até 20 (vinte) dias CORRIDOS, contados da data de 

recebimento dos arquivos com a arte dos materiais gráficos enviados pelo CONTRATANTE 

9.3. Os materiais deverão ser entregues nos seguintes endereços especificados abaixo, no horário normal 

de expediente das 08h às 12h e das 14h às 17h00, de segunda a sexta-feira. 

a) Itens 1,3 e 4 deverão ser entregues da sede da AMFRI, localizada à Rua Luiz Lopes Gonzaga, 

1655, sala 02, São Vicente – Itajaí, CEP: 88.309-421. 

b) Item 2, deverá ser entregue nas sedes das Secretarias de Turismo das cidades de Balneário 

Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Itapema, Itajaí, Navegantes, Penha e Porto 

Belo. Os endereços bem como as quantidades a serem entregues em cada uma das 

secretarias serão definidos em data oportuna. 

9.4. Os materiais deverão ser acondicionados em embalagens de fácil armazenamento. 

9.5. Os materiais, quando entregues, deverão estar embalados em pacotes/caixas com 200, 250 ou 500 

unidades, separados (cintados) de 100 em 100 unidades, exceto quando for realizado pedido de 

quantidade inferior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONTRATAÇÃO 

10.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos itens constantes do registro de preços a serem 

firmadas entre o CONTRATANTE e a FORNECEDORA, serão formalizadas através de Pedido, contrato 

ou outro termo equivalente, observando-se as condições estabelecidas no EDITAL, na ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS e demais ANEXOS integrantes. 

10.2. Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não 

retirar o contrato e/ou pedido, no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os 

fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, exceto o preço que será o de seu último lance ofertado, 

independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

10.3. Observados os critérios e condições estabelecidos no EDITAL, o CONTRATANTE poderá comprar 

de mais de um detentor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse 

público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com 

o solicitado pelo CONTRATANTE, observadas as condições do Edital e o preço registrado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO 



 

 

11.1. Fica estabelecido que os serviços objeto deste Ata de Registro de Preço serão recebidos: 

a) Provisoriamente, consoante o disposto no artigo 73 inciso II da Lei federal nº 8.666/93, 

sendo que a aferição, recebimento e fiscalização serão exercidos por servidor 

designado, conforme art. 67 da mesma lei, sendo este o(a) servidor(a) Vivian Mengarda 

Floriani.  

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do item e a consequente 

aceitação. 

11.2. O CONTRATANTE inspecionará e verificará o cumprimento das especificações legais, sendo que 

caso estes não obedecerem ou não atenderem ao desejado ou especificado, os rejeitará ou devolverá. 

11.3. Os serviços que forem recusados (tanto no recebimento provisório quanto no recebimento definitivo) 

deverão ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias CORRIDOS, contados da data de notificação 

apresentada à FORNECEDORA, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

11.4. Se a substituição dos serviços cotados não for realizada no prazo estipulado, a FORNECEDORA 

estará sujeita às sanções previstas no EDITAL, na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e na Lei. 

11.5. Caso seja comprovado que os itens entregues não estão de acordo com as especificações do 

EDITAL, a FORNECEDORA deverá ressarcir todos os custos com perícia ao CONTRATANTE, bem como 

os prejuízos e danos eventualmente causados a este. 

11.6. A FORNECEDORA deverá atender aos pedidos efetuados durante a vigência da ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento da ATA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES DA FORNECEDORA 

12.1. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a este órgão ou a terceiros em 

razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

12.2. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93. 

12.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do contrato ou em conexão com ele, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte do 

CONTRATANTE. 

12.5. Responsabilizar-se também pela qualidade dos itens fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento 

das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes 

da entrega dos materiais, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 

12.6. Responsabilizar-se pelos recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos 

de tributos, que incidam ou venham a incidir sobre os materiais, objeto contratual. 

12.7. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração do 

faturamento, que impliquem em aumento de despesas ou perdas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA 

13.1. Manter, durante o período de prestação dos serviços, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas neste Termo. 

13.2. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE. 

13.3. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, em duas 

vias e entregues mediante recibo. 

13.4. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência do CONTRATANTE. No 



 

 

caso de subcontratação autorizada pelo CONTRATANTE, a FORNECEDORA continuará a responder 

direta e exclusivamente pelo os produtos e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas. 

13.5. Arcar com todos os impostos, taxas, encargos, ônus e despesas relativas ao cumprimento do 

Contrato. 

13.6. Fornecer caso solicitado pelo CONTRATANTE, Certidões FISCAIS e TRABALHISTAS, sob pena de 

aplicação das penalidades cabíveis.  

13.7. Cumprir, durante a execução do Contrato, todas as Leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais, 

pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes, a que houver dado causa. 

13.8. Observar, no decorrer das contratações, decorrentes do Registro de Preços, os termos da Lei e 

regulamento pertinentes, previstos nesta Ata e no Edital de origem. 

13.9. Manter efetivo controle sobre o saldo do objeto do EDITAL a fornecer por conta do registro de preço, 

visando dar garantias ao seu direito de paralisação do fornecimento, quando do seu exaurimento. 

13.11. Comunicar por escrito ao CONTRATANTE, toda e qualquer anormalidade relacionada com a 

execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

14.1. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços que a FORNECEDORA prestar fora das especificações 

deste Termo.  

14.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da FORNECEDORA.  

14.3. Comunicar imediatamente a FORNECEDORA qualquer irregularidade manifestada na prestação dos 

serviços.  

14.4. Aplicar penalidades à FORNECEDORA, por descumprimento das condições estabelecidas neste 

Termo.  

14.5. Efetuar o pagamento à FORNECEDORA, de acordo com as condições de preços e prazos 

estabelecidos neste instrumento.  

14.6. Notificar, por escrito, à FORNECEDORA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção.  

14.7. Fiscalizar livremente a prestação dos serviços, não eximindo a FORNECEDORA de total 

responsabilidade quanto à prestação destes.  

14.8. Ainda constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) Aplicar as sanções regulamentares e contratuais; 

b) Emitir Autorização de Compras ou Ordem de Serviço para marcar o ínicio do prazo para 

cumprimento das obrigações; 

c) Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através dos 

documentos pertinentes; 

d) Franquear o acesso a FORNECEDORA aos locais necessários a execução dos serviços; 

14.9. Publicar extrato da Ata, na forma da Lei; 

14.10. Dar o devido recebimento do objeto do contrato, através da unidade requisitante, após a devida 

análise e aprovação prévia; 

14.11. Emitir as Ordens de Fornecimento devidamente enumeradas e nominais a FORNECEDORA, 

medida da necessidade dos itens. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 



 

 

15.1. A FORNECEDORA que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

CONTRATO, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do compromisso, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com o CITMAR e com os Municípios consorciados e, será descredenciado no SICAF pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista 

para inexecução total do CONTRATO e das demais cominações legais.  

15.2. As sanções de que tratam o item 22.1, acima, serão aplicadas na forma abaixo: 

a) Deixar de entregar documentação exigida no certame, retardar a execução do seu objeto e não 

manter a sua proposta ficará impedido de licitar com o CITMAR por até 01 (um) ano, concomitante 

com aplicação de multa de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta; 

b) Falhar ou fraudar na prestação de serviço ficará impedido de licitar com o CITMAR pelo período 

de 01 (um) ano até 02 (dois) anos, concomitante com aplicação de multa de 15% (quinze por cento) 

calculado sobre o valor total da proposta; 

c) Apresentação de documentação falsa, cometer fraude fiscal e comportar-se de modo inidôneo, 

ficará impedido de licitar com o CITMAR pelo período de 02 (dois) até 05 (cinco) anos, concomitante 

com aplicação de multa de 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor total da proposta. 

15.3. Será garantido o direito prévio da citação 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 sanção, sem prejuízo das multas previstas no EDITAL e das demais cominações legais. 

15.4. O atraso injustificado na execução do objeto do CONTRATO sujeitará o contratado às seguintes 

penalidades: 

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO por dia de 

atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do 

CONTRATO;  

c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do CONTRATO; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CITMAR, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e) 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 resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) 

anos. 

15.5 A inexecução total ou parcial do objeto do CONTRATO sujeitará o contratado às seguintes 

penalidades: 

a) Advertência por escrito;  

b) Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor do 

CONTRATO por ocorrência, até o limite de 10% (dez por cento);  

c) Em caso de inexecução total, multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

CONTRATO; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 



 

 

e) 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 resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

15.6. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas 

às empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

a) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

15.7. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado a 

FORNECEDORA o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes. 

15.8. A penalidade de multa: 

a) Quando decorrente de fatos diversos, as multas serão consideradas independentes entre si. 

b) Será descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo CITMAR. 

c) Pode ser aplicada em conjunto com as demais sanções (advertência, suspensão temporária, 

impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade). 

15.9. Se a FORNECEDORA convocada se recusar a assinar a ATA/CONTRATO ou deixar de comparecer 

no prazo estabelecido para o mesmo fim, sem justificativa por escrito e aceita pela administração ou 

recusar-se a cumprir o objeto, injustificadamente, será convocada outra FORNECEDORA, observada a 

ordem de classificação e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sansões cabíveis, 

garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

a) A recusa injustificada da FORNECEDORA vencedora em assinar o CONTRATO ou retirar o 

documento equivalente, no prazo previsto neste EDITAL, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, nos termos do art. 81 da Lei nº 8.666/1993, exceto àquela convocada nos 

termos do art. 64, § 2º, da mesma lei, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições 

propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

15.10. Se a FORNECEDORA convocada para assinar a ATA/CONTRATO, não apresentar situação 

regular, no ato da assinatura, igualmente, serão aplicadas as regras previstas nos subitens 22.1 e 22.5, 

alínea “c”. 

15.11. Além das sanções estabelecidas, a administração poderá recusar a prestação de serviço se a 

irregularidade não for sanada, podendo ainda, a seu critério, a ocorrência constituir motivo para aplicação 

do disposto nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores sem prejuízo das 

demais penalidades previstas neste EDITAL. 

15.12. Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 

e alterações posteriores, e a critério da administração, os profissionais ou as empresas que praticarem os 

ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal. 

15.13. A FORNECEDORA que se declarar como ME/EPP para obtenção dos benefícios da Lei 

Complementar nº 123/2006 e não possuir tal condição ficará sujeito às sanções administrativas previstas 

no artigo 7º da Lei nº 10.520/02. 

15.14. A decisão será comunicada por escrito a FORNECEDORA, dela cabendo recurso, dirigido à 

Autoridade que proferiu a decisão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 

notificação. 



 

 

15.15. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa FORNECEDORA estará sujeita à tipificação 

no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos crimes 

previstos nos artigos 90 e 93 da Lei nº 8.666/93, além de poder ser punido administrativamente, conforme 

as sanções previstas no presente EDITAL. 

15.16. A cobrança de multas será feita, mediante desconto do pagamento da fatura, se for apresentada 

após a sua aplicação, ou ainda, cobrada diretamente da FORNECEDORA, se a fatura for insuficiente. 

15.17. No caso de cobrança de multa diretamente a FORNECEDORA, esta deverá ser recolhida dentro 

do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da correspondente notificação, garantida prévia defesa. 

15.18. Caso não seja recolhida o valor da multa no prazo estabelecido, a FORNECEDORA será inscrita 

em dívida ativa, sendo o valor executado judicialmente. 

15.19. A incidência de multa poderá ser cumulada a outras penalidades e sua aplicação não impedirá que 

o CONTRATANTE adote as medidas judiciais cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

16.1. O registro da FORNECEDORA poderá ser cancelado, garantida a previa defesa, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 

a) FORNECEDORA não cumprir as exigências contidas no EDITAL ou na ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS, notadamente nas hipóteses de inexecução total ou parcial ou rescisão dos ajustes 

dela decorrentes; 

b) A adjudicatária, injustificadamente, deixar de assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou 

de firmar o contrato ou de retirar o Pedido decorrente do registro de preços; 

c) A FORNECEDORA der causa à rescisão administrativa ou contratual, pelos motivos elencados 

no art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores; 

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a 

FORNECEDORA não aceitar reduzir o preço registrado; 

e) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, ou art. 7º, 

da Lei nº 10.520/02; 

f) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII do art. 78 

da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores. 

16.2. O cancelamento de registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente. 

16.3. A FORNECEDORA registrada poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preços na 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovada. 

16.4. A solicitação da FORNECEDORA para cancelamento do registro de preço, não o desobriga do 

fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual 

deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada ao CONTRATANTE a aplicação das 

penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

16.5. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de 

materiais, constantes do registro de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 

pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 

impossível reparação. 



 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da 

Lei 8.666/93 e demais alterações posteriores em vigor. 

18.2. Fica a FORNECEDORA ciente que a assinatura desta Ata implica a aceitação de todas as cláusulas 

e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do 

perfeito cumprimento desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ou do futuro contrato ou Pedido. 

18.3. A existência da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não obriga o CONTRATANTE a firmar 

futuras solicitações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

19.1. Fica eleito o foro da cidade de Itajaí/SC, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela 

presente Ata de Registro de Preço, pelo futuro contrato ou Pedido, com renúncia a quaisquer outros por 

mais privilegiados que possam ser. 

E por estarem justos e avençados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para um só efeito. 

 

Itajaí/SC, 10 de novembro de 2020. 

     

 

 

_____________________________________        ___________________________________ 

       Consórcio Intermunicipal de Turismo                    Lucca Comunicação Visual e   

            Costa Verde e Mar - CITMAR        Estruturas Eireli               

                    CONTRATANTE       FORNECEDORAS 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1. __________________________  2. ____________________________ 

Nome: Iassana Cesco Rebelo   Nome: Jean Carlos Coelho 

CPF: 060.131.549-96    CPF: 039.610.939-03 

 


