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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2019 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 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 DIANA CEOLIN 97013960063, Pessoa 

Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.416.225/0001-10, estabelecida na Av. São Miguel, 874 - Centro 

no Município de Guarani das Missões/RS, por intermédio de seu representante legal, Sra. Diane Ceolin  - portador da 

Carteira de Identidade nº 3073646592 inscrito no CPF sob o nº 970.139.600-63, residente e domiciliado  na Av. São Miguel, 

874 - Centro no Município de Guarani das Missões/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 041/2019 – Dispensa de Licitação nº 015/2019 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  

Contratação de empresa especializada em serviços de palestras musicais e teatrais para ministrar palestra com o 

tema “Minha Mãe é CRAS” destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Liberato Salzano/RS. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

Os serviços serão executados em local indicado pela Secretaria de Assistência Social, no dia 10 de maio de 2019 

as 13 horas e 15 min no CTG Cordeiro do Pago. “Minha Mão é CRAS” é uma palestra teatral bem humorada e dinâmica 

que pretende valorizar e refletir sobre a importância das mães durante todos os dias do ano. A mãe mulher que cozinha, 

lava, cuida dos filhos, ama, sofre, chora, trabalha em casa ou fora de casa e ainda encontra ou deveria encontrar tempo para 

participar de atividades buscando seu empoderamento. A atividade intercala esquetes teatrais bem humoradas do cotidiano 

de uma família, demostrando especialmente os papéis da mãe e a sua importância nas famílias.  

O prazo de vigência do contrato será a contar da assinatura contratual até o dia 31 de maio de 2019, podendo ser 

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

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO  

 A Contratada perceberá a importância RS 2.455,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais) referente 

aos serviços descritos na Cláusula anterior, em até 30 (trinta) dias do mês subsequente a prestação dos serviços. 

Subcláusula Primeira - 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.  

Subcláusula Segunda – O pagamento poderá ser efetuado mediante cheque ou depósito bancário.  

  

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

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2.027.3390.39 0001 243/2019 Manutenção Das Atividades Da Sec. Ass. Social 

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; 
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IV - Proporcionar condições para que a contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas deste 

contrato e legislações pertinentes; 

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

dos materiais no prazo de vigência deste contrato; e 

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

VII - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e Fiscalização nos moldes 

do art. 67 da Lei 8.666/93. 

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, ainda:  

I - Formar o quadro de pessoal necessário à execução do objeto contratado, sendo a única responsável por seus 

empregados no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, seguros e demais encargos e 

cominações legais;  

II – Arcar com os custos de deslocamento até o local onde a serviço será realizado, se houver; 

III - Executar os serviços, objeto deste contrato, nas especificações contidas neste Edital e seus Anexos; 

IV - Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

V - Recolher todos os tributos resultantes do fornecimento e/ou execução do objeto deste contrato; 

VI - Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados, facilitando o acompanhamento e a fiscalização 

por parta de Contratante; 

VII - Responder pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do presente contrato; 

VIII - Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 

empregados quando da execução do serviço objeto deste contrato; 

IX – Apresentar junto com a nota fiscal relatório de desenvolvimento das atividades. A não apresentação do 

relatório fica sob pena, do não pagamento da nota fiscal referente aos serviços ora executados; 

X - Fornecer os produtos, objeto deste contrato com eficiência, presteza e pontualidade, em conformidade 

solicitação e nos prazos estabelecidos neste instrumento, no Edital e Anexos; 

XI - Adotar as medidas de segurança e proteção que se fizerem necessárias para completa execução dos serviços, 

inclusive quanto ao seu pessoal, materiais e equipamentos fornecido durante o período em que estiver em cumprimento de 

suas atividades; 

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 Sra. Rita de Carli como fiscal desta contratação, na condição de 

Secretária da Secretaria M. de Assistência Social.  

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 maio de 2019.  

  

  

 

                                                                                               

Município de Liberato Salzano                                                                    DIANA CEOLIN 97013960063   
Gilson De Carli - Prefeito Municipal                                                              Diane Ceolin  

Contratante                                                                                             Contratada  

  

 

Rita de Carli  
Secretária da Secretaria M. de Assistência Social  

Fiscal de Contrato  

  

Testemunhas:  

  

  

Nome: Mongela Pereira Nunes      Nome: Suelen R. Cardoso 

CPF: 637.001.900-34      CPF: 034.138.010-58 

 


