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CONTRATO ADMNINISTRATIVO Nº 

21/2015 PARA LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ, 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 

LOCATÁRIO e, de outro lado, a empresa RAFAEL AUGUSTO BARBOSA - ME, Pessoa Jurídica de 

Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.373.170/0001-99, INS. EST.: 218/0018040, com sede na 

Linha Capitel Sto. Antônio, interior do Município de Ronda Alta/RS, por intermédio do seu representante 

legal Sr. Rafael Augusto Barbosa, brasileiro, solteiro, Empresário, portador da carteira de identidade nº 

8080808747, inscrito no CPF sob o nº 003.999.240-35, residente e domiciliado na Linha Capitel Sto. 

Antônio, interior do Município de Ronda Alta/RS, de ora em diante denominada de LOCADORA, 

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 locação de equipamentos de som e luz, nos dias 27 e 28 de 

março do corrente ano, para a encenação da paixão de cristo que ocorrerá ao lado do CTG Cordeiro do 

Pago neste Município, sendo que no dia 27 será realizado o ensaio geral, com início por volta das 

19h30min e término por volta das 21h00min e no dia 28 a apresentação da encenação com início por 

volta das 20h00min e término por volta das 22h00min. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Pela locação constante na Cláusula Segunda o Locatário pagará à Locadora, o valor global de R$ 

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em parcela única, mediante apresentação de nota fiscal. 

O pagamento poderá ser efetuado mediante cheque ou na seguinte conta: 

Banco Bradesco 

Agencia 05940-4 

Conta 0449-9 

Rafael Augusto Barbosa - ME 

Subcláusula Primeira - Considerar-se-ão inclusas todas as despesas concernentes à execução dos 

serviços, tais como encargos sociais, transportes, benefícios, despesas indiretas, tributos, bem como os 

lucros da Locadora. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

05 Secretaria Municipal De Cultura e Desporto 

01 Secretaria Municipal de Cultura 
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2.068 Festividades de Emancipação Político Administrativa 

3.3.90.39.00. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

São obrigações e responsabilidades da Locadora: 

I- sonorizar e iluminar o evento citado no objeto deste Contrato; 

II - o transporte de sua equipe da cidade de Ronda Alta/RS até o local do evento e vice-versa; 

III - as instalações e desmontagens dos equipamentos e componentes, que se façam necessários ao 

funcionamento dos mesmos; 

IV – respeito aos horários marcados pelo Locatário para o cumprimento deste contrato; e 

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

Contrato. 

 

São obrigações e responsabilidades do Locatário: 

I - Fica o Locatário proibido de fazer alguma alteração na maneira como serão utilizados os 

equipamentos da Locadora; 

II - determinar a todos os setores (local do evento) que emprestem o máximo de colaboração a 

Locadora, quando na execução de suas tarefas, seja no que tange a fornecimento de informações, seja no 

que diz respeito ao cumprimento de instruções e determinações da Locadora e que se relacionem com os 

seus trabalhos, como também no livre trânsito em toda e qualquer dependência do local do evento; 

III - a alimentação com bebidas da equipe da Locadora, nos dias 27 e 28 de março do corrente ano, 

composta por 06 (seis) pessoas; 

IV - fornecer sem custo para a Locadora, um local de apoio para sua equipe tomar banho e higiene 

pessoal, nos dias 27 e 28 de março do corrente ano; e 

V - as condições estruturais físicas do local do evento, no que diz respeito ao fluxo, acessos e 

segurança do público, bem como de todos os presentes no local do evento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA 
Este contrato não é passível de transferência por nenhuma das partes à outra empresa. 

Subcláusula Primeira - Caso ocorra algum impedimento à realização do evento, ligado a caso 

fortuito ou a força maior, a apresentação será transferida para o próximo dia que oferecer condições e 

deverá haver a reposição do que foi gasto nos preparativos, além de um acréscimo de R$ 2.000, 00 (dois 

mil reais) no valor total deste Contrato. 

Subcláusula Segunda – Caso ocorra o cancelamento do evento por culpa de uma das partes a que 

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

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo das partes, ou 

unilateralmente pelo Locatário, nos termos do inciso I do artigo 79 da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

Aplicam-se no que couber as sanções previstas na Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA NONA - DO GESTOR CONTRATO 

O Locatário nomeia e constitui neste ato a Sra. Neiva De Lurdes Maestro, como gestora desta 

contratação. 
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Subcláusula Primeira – A gestora deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: 

fiscalizar a execução deste contrato; comunicar ao Locatário sobre descumprimento; e solicitar a 

aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual. 

Subcláusula Segunda - A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA – 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 25 dias do 

mês de março do ano de 2015. 

 

 

MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO/RS 

Gilson De Carli – Prefeito Municipal 

Locatário 

 

Neiva de Lurdes Maestro 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

Gestora da Contratação 

 

RAFAEL AUGUSTO BARBOSA – ME 

Rafael Augusto Barbosa 

Locadora 

 

 

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 

 

 


