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 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2015 PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE, 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, na 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 ELOI CAZAROTTO TRANSPORTES LTDA. - ME, Pessoa Jurídica de 

Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.291.144/0001-07, situada na Rua Montevidéo, nº 451, Centro do Município de 

Liberato Salzano/RS, por intermédio de seu representante legal Sr. Elói Cazarotto, da carteira de identidade nº 1026911055, 

inscrito no CPF sob o nº 275.805.550-34, residente e domiciliado na Av. Sete de Setembro, nº 1348, 1º andar, no Município de 

Sarandi/RS, doravante denominada de CONTRATADA, mediante as cláusulas e condições que, mútua e reciprocamente, 

elegem, pactuam e aceitam: 

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; e 

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. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de transporte, a ser realizado por um ônibus, para dar 

suporte às pessoas de nosso Município que participarão da 11ª Cavalgada dos Beatos Mártires do Rio Grande do Sul, nos dias 

09 a 16 de maio do corrente ano, conforme a Lei Municipal nº 3.412, de 08 de maio de 2015. 

Subcláusula Primeira - O roteiro da 11ª Cavalgada dos Beatos Mártires do Rio Grande do Sul terá como ponto de 

partida o Município de Três Passos/RS, na data de 9 de maio de 2015, e culminará com a chegada em Nonoai/RS, em 16 de 

maio de 2015. O transporte deverá percorrer esse roteiro, porém sairá do centro desta Cidade, para onde irá retornar, portanto, 

no dia 16 de maio de 2015. 

Subcláusula Segunda - A Contratada deverá manter sempre em perfeito estado de funcionamento, manutenção e 

desempenho, o veículo utilizado na prestação do serviço contratado, prometendo substituí-lo, imediatamente, na ocorrência de 

qualquer defeito, irregularidade e/ou sinistro. 

Subcláusula Terceira - É de total e exclusiva responsabilidade da Contratada as despesas utilizadas na prestação 

dos serviços, inclusive despesas, com combustível, óleo, lavagem, peças, consertos, sinistros, encargos de mão de obra 

trabalhistas e previdenciários dos eventuais contratados para a execução do transporte, prêmio de seguro contra roubo, furto e 

danos do veículo, seguro contra acidentes e sinistros, pessoais e contra terceiros, responsabilizando-se integralmente por todas 

e quaisquer indenizações e/ou débitos e/ou danos derivados destes eventuais sinistros, acidentes, roubos, furtos, danificações e 

outros.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 A Contratada perceberá, em parcela única, pelos serviços descritos na Cláusula Segunda, a importância de R$ 

1.500,00 (hum e quinhentos mil reais).  

Subcláusula Primeira – O pagamento poderá ser efetuado mediante cheque ou depósito bancário após o término da 

Cavalgada. 

Subcláusula Segunda - No preço acima, estão incluídos, portanto, 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, tributária e outros, bem como, impostos, taxas, tributos incidentes ou que venham a incidir, como 

também os lucros da Contratada. 

Subcláusula Terceira - Fica a Contratada obrigada a apresentar a nota fiscal com as devidas retenções. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 

05 – Secretaria Municipal de Cultura e Desporto 

01 – Secretaria Municipal de Cultura 

2.075 – Incentivo a Cultura Gaúcha 

 

CLÁUSULA QUINTA - 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.  
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CLÁUSULA SEXTA – 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 Primeira - 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 2% (dois 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. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA TRANSFERÊNCIA 
Este contrato não é passível de transferência por nenhuma das partes contratantes. 

Subcláusula única - Caso ocorra algum impedimento à realização do evento, 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. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO GESTOR DO CONTRATO 

O Contratante nomeia e constitui neste ato a Sra. Neiva de Lurdes Maestro como gestora desta contratação, na 

condição de Secretária Municipal de Educação e Cultura. 

Subcláusula Primeira – A gestora deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: fiscalizar a execução 

deste contrato; e solicitar a Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual. 

Subcláusula Segunda - A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive de 

terceiros, por qualquer irregularidade verificada durante a execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

As partes elegem o Foro de Constantina/RS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja para 

dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. 

E, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 

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

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, aos 08 dias do mês de maio do ano 

de 2015. 

 

MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO/RS 

Gilson De Carli – Prefeito Municipal 

Contratante 

 

Neiva de Lurdes Maestro 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

Gestora da Contratação 

 

ELOI CAZAROTTO TRANSPORTES LTDA. - ME 

Elói Cazarotto 

Contratada 

 

Testemunhas: 

 

Nome: Sandra Regina Pin – Subsecretária Municipal de Educação e Cultura 

CPF: 705.308.580-53 

 

Marilene Menegon - Chefe dos Auxiliares Administrativos 

CPF: 325.171.730-87 


