
                                                                                       

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 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM 

Nº 22/2015 

 

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 na cidade 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, o Sr. Alan Palaoro, portador da Carteira de Identidade nº 

9098543482, inscrito no CPF sob o nº 021.813.540-81 e no PIS/PASEP sob o nº 206.54725.72-6, residente e domiciliado na 

Rua Santo Antônio, s/n, Centro do Município de Liberato Salzano/RS, de ora em diante denominado de CONTRATADO, 

celebram o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, 

nos termos e cláusulas que seguem: 

 

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  

Constitui objeto do presente contrato a locação de equipamentos e prestação de serviços de som, com veículo, para 

auxiliar na realização de uma passeata pelos alunos das Escolas Municipais com objetivo de conscientizar a população sobre o 

consumo da água em nosso Município, em comemoração ao Dia Mundial da Água. O motivo da campanha é a preocupação 

com o desperdício excessivo e a falta de conscientização da população em geral, que de forma às vezes inconsciente acaba 

desperdiçando quando deveria estar economizando para que no futuro não falte água. O referido evento será realizado no dia 

27 de março do corrente ano pela manhã. Ademais, o som será locado para divulgação do espetáculo “a Paixão de Cristo”, na 

cidade e no interior do Município, no dia 26 de março durante todo o dia e no dia 27 de março pela parte da tarde. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

 O Contratado perceberá a importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes à locação e prestação 

de serviços descritos na Cláusula Segunda, após a realização dos eventos. 

Subcláusula Única - Considerar-se-ão inclusas todas as despesas concernentes à execução dos serviços, tais como 

encargos sociais, benefícios, despesas indiretas, tributos (3% ISS). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECUROS ORÇAMENTÁRIOS 

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

04 Secretaria Municipal de Educação 

02 Ensino Fundamental - MDE 

2.015 Manutenção das Atividades da SMEC 

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA TRANSFERÊNCIA 
Este contrato não é passível de transferência. 

Subcláusula Primeira - Caso ocorra algum impedimento à realização dos eventos, ligado a caso fortuito ou a força 

maior, as partes deverão pactuar outra data.  

 

CLÁUSULA SEXTA - 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 SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

A Contratada ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas ficará sujeita as penalidades 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;  
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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 OITAVA - DO GESTOR CONTRATO 

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

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

deste contrato; comunicar ao Contratante sobre descumprimento; 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, 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 oriu,ndas 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 

Contratante 

 

Neiva de Lurdes Maestro 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

Gestora da Contratação 

 

Alan Palaoro 

Contratado 

 

 

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 

 

 

 


