
                                                                                       

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 30/2015 PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM: 
 

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

sede na Avenida Rio Branco, nº 234, Centro do Município de Liberato Salzano/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 

89.030.639/0001-23, 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 Srta. Andressa Benedetti Ferreira, brasileira, solteira, Estudante de 

Educação Física, portadora da Carteira de Identidade nº 1111667241, inscrita no CPF 034.263.490-94 e no PIS/PASEP sob o 

nº 203.59200.54-5, residente e domiciliada neste Município, 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 contratação da pessoa acima qualificada, que realizará atividades recreativas, 

promoverá atividades lúdicas e exercícios ginásticos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PÚBLICO ALVO 

As atividades serão realizadas com a Terceira Idade, crianças e adolescentes do Programa Projovem e os participantes 

do Projeto VOAR, de acordo com os planos de aula em anexo. 

 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO  

As atividades serão realizadas nos meses de abril, maio e junho, do corrente ano, em torno de 01h30min por dia (no 

horário a ser combinado entre as partes), no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS com o Grupo da Terceira 

Idade, participantes do Programa Projovem e do Projeto VOAR e nas localidades do interior, onde há grupos da Terceira 

Idade. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 A Contratada perceberá o valor total de R$ 2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais), referentes à prestação dos 

serviços descritos na Cláusula Segunda, o qual será dividido em três parcelas e o pagamento de cada parcela será efetuado após 

o fechamento do mês em que será prestado o serviço. 

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 (3% ISS) ou que venham a incidir, como também os 

lucros da Contratada. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECUROS ORÇAMENTÁRIOS 

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

08 Secretaria Municipal de Assistência Social 

02 Fundo Municipal de Assistência Social 

2.086 Programa FMAS PVB SCFV 

3.3.90.36. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

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

II – controlar e acompanhar toda a execução do contrato. 
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São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

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

II - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes do presente 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 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;  

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. 

Subcláusula Segunda - Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 5% (cinco por cento) 

sobre o saldo contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO GESTOR CONTRATO 

O Contratante nomeia e constitui neste ato a Sra. Letícia Cover como gestora desta contratação, na condição de 

Diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Subcláusula Primeira – A gestora 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 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 02 dias do mês de abril de 2015. 

 

____________________                                                                     _____________________              

        Município de Liberato Salzano                                                             Andressa Benedetti Ferreira 
Gilson De Carli - Prefeito Municipal                                                                                 Contratada                            

                  Contratante                                                                                             

 

        ________________ 

             Letícia Cover 

Diretora da Secretaria de Assistência Social 

       Gestora da Contratação 

 

Testemunhas: 

 

Anelise Galli – Orientadora Social do Projovem                                                                                     

979.243.850-53                                                                                  

 

Bernardete Anziliero – Auxiliar Administrativo 

CPF: 889.953.560-49 


