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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2020, QUE ENTRE 

SI CELEBRAM:  
 

O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 89.030.639/0001-23, com sede na Avenida Rio Branco, nº 234, Centro da cidade de 

Liberato Salzano/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Gilson de Carli, brasileiro, casado, 

portador da Carteira de Identidade nº 3039305986, inscrito no CPF sob o nº 450.250.450-53, residente e domiciliado neste 

Município, para tal denominado de CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa BOA VISTA COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.137.809/0001-28, 

estabelecida na Rua Linha Um, 2301 no bairro São Roque no Município de Barão de Cotegipe/RS, por intermédio de seu 

representante legal, Sr. Silvestre Cordone - portador da Carteira de Identidade nº 1018980795 inscrito no CPF sob o 

nº 342.644.420-87, residente e domiciliado  na Rua Moacir Ernesto Puerari, 27, bairro Três Vendas na cidade de 

Erechim/RS, de ora em diante denominada de CONTRATADA, mediante as cláusulas e condições a seguir descritas:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS  
O presente Contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo:  

a) As disposições da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar vigentes e pertinentes à matéria;  

b) Os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, no que couber, os princípios da Teoria Geral 

dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII 

do art. 55 do mesmo diploma legal.  

c) Processo Licitatório nº 032/2020 – Dispensa de Licitação nº 010/2020. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
Aquisição de Equipamentos para Academia ao Ar Livre, a ser instalada junto a Escola Henrique Dias, neste 

Município, conforme especificações a seguir: 

 

Item Especificação Unid. Quant. 
Preço 

Unit. 

Preço 

Total 

1 

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO 
Especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no 

mínimo 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 1.50 mm. Chapas de aço 

carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 

1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado 

SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos 

rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base 

de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-

endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, 

solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’, parafusos 

zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. 

Adesivo refletivo de alta fixação com identificação dos grupos 

musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. 

UN 1 1.480,00 1.480,00 

2 

SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO 

Especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no 

mínimo 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1’ 

x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2’ ½ x ¼’; 3/16’ x 1 ¼’. Tubo 

de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm 

x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para 

ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com 

bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados 

(rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; 

película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido 

com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de 

borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout 

de no mínimo 3/8’ x 2’ ½, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas 

e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado 

de no mínimo 2’ com acabamento esférico companhando a 

UN 1 1.430,00 1.430,00 
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dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou 

emborrachado. Adesivo refletivo de alta fixação com identificação 

dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da 

fabricante. 

3 

SURF COM PRESSÃO DE PERNAS 

Especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no 

mínimo 4’ x 3 mm; 3’ ½ x 3,75 mm; 2’ x 3 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 

1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 

58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para 

reforço da estrutura, 1,90 mm para apoio de pé e 2 mm pra banco e 

encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com 

bordas arredondadas. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados 

(rolamentos duplos), batente redondo de borracha flexível (53mm x 

30mm), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva 

de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de 

deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de 

no mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixação 

zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e arruela zincada de no mínimo 

5/8’, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8’, parafusos 

zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em 

metal de 2’ e tampão embutido interno em plástico injetado de no 

mínimo 3’ ½’, com acabamento esférico acompanhando a dimensão 

externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou 

emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando 

emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo de alta 

fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de 

utilização e dados da fabricante. 

UN 1 980,00 980,00 

4 

ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO 
Especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no 

mínimo 3’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo 

trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de 

no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, 

todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a 

base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-

endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, 

solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16’, 

corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8’ 

x 1 ¼’ e arruela zincada de no mínimo 5/8’, hastes de ferro maciço 

trefilado de no mínimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas 

fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2’ ¼ e tampão 

embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½’, ambos 

com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do 

tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. 

Adesivo refletivo de alta fixação com identificação dos grupos 

musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. 

UN 1 980,00 980,00 

5 

BICICLETA DUPLA 

Especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no 

mínimo2’ ½ x 2 mm ; 2’ x 3 mm. Chapas de aço carbono com no 

mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para 

banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados 

com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8’ 

x 2 ½’. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido 

interno em plástico injetado de no mínimo 2’ ½ com acabamento 

esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-

setratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de 

resina de poliester termo-endurecível coloridocom sistema de 

deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de 

UN 1 1.380,00 1.380,00 
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ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou 

alumínio. Adesivo refletivo de alta fixação com identificação dos 

grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. 

6 

SIMULADOR DE REMO DUPLO 
Especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no 

mínimo 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm. Barra chata 3/16’ x 1 ¼’. Tubo de 

aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). 

Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação 

do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 

mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se 

pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento 

de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 

poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de 

pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 

30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’, 

parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. 

Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2’ com 

acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. 

Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único 

com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada 

de mão. Adesivo refletivo de alta fixação com identificação dos 

grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. 

UN 1 1.480,00 1.480,00 

TOTAL R$ 7.730,00 

 

Os Equipamentos deverão ser de Qualidade, Funcionalidade e Eficácia dentro das Normas Técnicas aplicáveis, 

propiciando, um Conjunto de Equipamentos para uma Academia ao Ar Livre, de Fácil manuseio e Acessibilidade, 

propiciando um Ambiente, Seguro e Confiável. 

Todos os Equipamentos, que estiverem enquadrados na Metrologia, deverão estar dentro das Normas da ABNT, 

do INMETRO ou qualquer outra legislação pertinente, e que não ofereçam riscos à saúde, a segurança, a biossegurança, 

a integridade física dos servidores e das pessoas usuárias da Academia ao Ar Livre. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DA MERCADORIA  
3.1. Os produtos acompanhados do manual de instrução para instalação deverão ser entregues pela empresa, por 

meio de Autorização de Fornecimento, no horário compreendido das 7h 30min às 11:30h e das 13h às 17h de segunda a 

sexta-feira, no parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Viação, devendo ser posicionados em local 

indicado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ou em outro local previamente designado. 

3.2. Se na entrega dos produtos for constatado irregularidades, o responsável entrará em contato com a empresa 

e se comprovado deverá substituir os mesmos sem custo adicional ao Município, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

3.3. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do 

Edital e seu (s) anexo (s). 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO  

 A Contratada perceberá a importância de R$ $ 7.730,00 (sete mil, setecentos e trinta reais) referentes aos itens 

descritos na Cláusula Segunda. 

4.1.1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias úteis, a contar da aceitação definitiva dos materiais e 

mediante a apresentação de Nota Fiscal, observadas ainda as condições previstas no art. 5º da Lei Federal nº 8666/1993, 

aprovada pelo Servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

4.1.2. A Prefeitura de Liberato Salzano terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da nota 

fiscal/fatura para aceitá-la ou rejeitá-la.   

4.1.3. A nota fiscal/fatura não aprovada pela Prefeitura de Liberato Salzano será devolvida ao licitante vencedor 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido, a partir 

da data de sua reapresentação.   

4.1.4. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Liberato Salzano em hipótese 

alguma servirá de pretexto para que a empresa suspenda a entrega dos objetos.   

4.1.5. No preço acima, estão incluídos todas as despesas e custos, diretos e indiretos, necessários para a execução 

do objeto deste Contrato, tais como despesas com transporte, encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social, 
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tributária e outros, bem como, impostos, taxas, tributos incidentes ou que venham a incidir, como também os lucros da 

Contratada. No pagamento serão retidos todos os impostos e taxas permitidos por lei. 

4.1.6. O pagamento poderá ser efetuado mediante cheque ou depósito bancário. 

4.2. O prazo de vigência do contrato será a contar da assinatura contratual até o dia 31 de dezembro de 2020, 

podendo ser prorrogado, se houver consentimento de ambas as partes, mediante celebração de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECUROS ORÇAMENTÁRIOS  
As despesas decorrentes deste instrumento serão suportadas pela seguinte Dotação Orçamentária:  

Projeto/atividade Recurso Despesa/ano Descrição 

1.034.4490.51 0001 154/2020 Academias De Saúde Básicas 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES  
São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE:  

I – Empenhar os recursos necessários garantindo o pagamento em dia; 

II - Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato; 

III - Atestar a(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s), após o aceite do objeto fornecido; 

IV - Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no fornecimento 

dos materiais no prazo de vigência deste contrato; e 

V - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato e edital. 

 

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, ainda:  
I -Fornecer os itens cotados, em estrita conformidade com as especificações exigidas no edital; 

II -Entregar os materiais, objeto desta licitação, nos mesmos prazos e preço estipulados, conforme edital e anexos, 

no decorrer da vigência do presente certame. 

III -Substituir ou recuperar o bem que, após a entrega e aceite, dentro do prazo de garantia, apresentar defeitos 

de fabricação, no prazo máximo de até 5 dias após a sua efetiva comunicação. 

IV -Manter, durante toda a vigência desta ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

V -Recolher todos os tributos resultantes do fornecimento dos materiais objeto deste contrato; 

VI -Não manter em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA TRANSFERÊNCIA  

Este contrato não é passível de transferência por nenhuma das partes contratantes.  

Subcláusula Primeira - Caso ocorra algum impedimento à execução dos serviços, ligado a caso fortuito ou a 

força maior, as partes deverão pactuar outra data ou proceder à devolução dos valores e à reposição do que foi gasto nos 

preparativos.  

Subcláusula Segunda – Caso ocorra o cancelamento dos serviços por culpa de uma das partes Contratantes a 

que deu causa ao cancelamento deve ressarcir a outra no valor integral deste Contrato.  

  

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO  

O presente Contrato poderá ser rescindido na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93, independentemente de interpelação ou notificação judicial.   

  

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES  
A Contratada ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas ficará sujeita as sanções previstas nesta 

Cláusula, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.   

Subcláusula única - Pela inexecução total ou parcial do Contrato o Contratante poderá, garantida prévia defesa, 

além de rescindir o Contrato, aplicar à Contratada as seguintes sanções:   

I – Advertência;   

II – Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da contratação;   

III – Suspensão temporária de contratar com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

IV - 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 da sanção aplicada com base no inciso anterior.  
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FISCAL DO CONTRATO  
O Contratante nomeia e constitui neste ato a Sr(a). Fabi Vergolino Candaten como fiscal desta contratação, na 

condição de Secretário M. da Saúde.  

Subcláusula única – A fiscal deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: fiscalizar a execução do 

contrato e comunicar ao Contratante sobre descumprimento.   

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO  

As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de Constantina/RS, para dirimir eventuais litígios 

envolvendo o presente instrumento.  

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições em epígrafe, assinam o presente, as partes contratantes, 

assistidas por duas testemunhas para que produza seus efeitos legais e jurídicos.  

Centro Administrativo Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, aos 03 dias do mês de julho de 2020.  

  

  

 

 

 

 

Município de Liberato Salzano 
Gilson De Carli - Prefeito Municipal 

Contratante                                                                                         

 

BOA VISTA EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  
Silvestre Cordone   

Contratada 

 

 

 

Fabi Vergolino Candaten  
Secretário Municipal da Saúde  

Fiscal do Contrato  

 

 

 

Testemunhas:  

 

 

Nome: Liliane Barbosa 

CPF: 727.407.521-72   
 

 

 

 

Nome: Juliane Palaoro 

CPF: 017.718.060-95 

 

 


