
                                                                                       

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO 

CNPJ 89.030.639/0001-23 

Av. Rio Branco, 234 – Centro – CEP 99690-000 

Fone (0XX55) 37551133 - FAX (0XX55) 37551170 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2015 PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, 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 do Município 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 ALO BRASIL PESQUISAS CONSULTORIA E 

MARKETING LTDA. – ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.185.766/0001-62, com sede 

na Rua Leoberto Leal, nº 161, Sala 01, Centro do Município de Treze Tílias/SC, por intermédio de seu representante legal Sr. 

Pedro Pagliarini, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 286.713 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 

313.279.909-20, residente e domiciliado na Rua Videira, s/n, Centro do Município de Treze Tílias/SC, 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. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

O presente Contrato tem como objeto a avaliação de desempenho da Administração Pública Municipal em cada área 

de atuação, com o intuito de conhecer as deficiências de cada Secretaria para que possa ser melhorado o atendimento da 

população e garantido o direito de todos, por exemplo, a saúde e educação.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO  

A avaliação deverá ser entregue até o final do mês de abril de 2015.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

 A Contratada perceberá o valor total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), em parcela única, após a entrega da 

pesquisa, mediante apresentação de nota fiscal, referentes à prestação dos serviços descritos na Cláusula Segunda. 

Subcláusula Primeira - O pagamento poderá ser efetuado mediante cheque ou depósito bancário 

Subcláusula Segunda - 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, tributária e outros, bem como, impostos, taxas, tributos incidentes ou que venham a incidir, como também os lucros da 

Contratada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECUROS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes deste instrumento serão suportadas pela seguinte Dotação Orçamentária: 

02 Gabinete do Prefeito 

01 Secretaria de Administração e Planejamento 

2.004 Manutenção das atividades do Gabinete 

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

I – empenhar os recursos necessários, garantido o pagamento, conforme Cláusula Quarta; e 

II – controlar e acompanhar toda a execução do contrato. 

 

É obrigação e responsabilidade da CONTRATADA: 

I - Executar os serviços descritos neste Contrato, conforme o modo e tempo convencionados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - 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.  

 



                                                                                       

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO 

CNPJ 89.030.639/0001-23 

Av. Rio Branco, 234 – Centro – CEP 99690-000 

Fone (0XX55) 37551133 - FAX (0XX55) 37551170 

CLÁUSULA OITAVA – 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 5% (cinco por cento) sobre o valor total 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 NONA - DO GESTOR CONTRATO 

O Contratante nomeia e constitui neste ato o Sr. Walderi Puton como gestor desta contratação, na condição de 

Assessor de Gabinete. 

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

deste contrato e comunicar ao Contratante sobre descumprimento.  

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 DÉCIMA – 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 08 dias do mês de abril de 2015. 

 

 

____________________                                                                              

Município de Liberato Salzano            
Gilson De Carli - Prefeito Municipal                                                                                                             

Contratante                                                                                                       

 

_________________________ 

ALO BRASIL PESQUISAS CONSULTORIA E MARKETING LTDA. - ME 
Pedro Pagliarini 

Contratada 

        

 

_______________ 

Walderi Puton 

Assessor de Gabinete 

Gestor da Contratação 

 

 

Testemunhas: 

 

 

Lourdes Valduga Sfredo – Secretária Municipal de Administração                                                                                    

CPF: 559.060.870-87 

 

 

Bernardete Anziliero – Auxiliar Administrativo 

CPF: 889.953.560-49 


