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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 270/2020 

 

 

CONTRATO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA RULER 

PROPAGANDA E MARKETING LTDA., PARA OS 

FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 

 

O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, CNPJ nº 87.862.397/0001-09, com sede na Av. Sílvio Sanson, 1135, na cidade 

de Guaporé-RS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. VALDIR 

CARLOS FABRIS, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, 

doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa RULER 

PROPAGANDA E MARKETING LTDA, estabelecida à Rua Irmão Antônio Quast, nº 

545, Bairro Centro, na cidade de Guaporé/RS, CEP 99.200-000, telefone (54) 3443 2405 

e e-mail: contato@ruler.com.br; inscrita no CNPJ nº 17.661.809/0001-67, doravante 

denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato que foi procedido da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2020, PROCESSO nº 161/2020, homologada 

em 06 de março de 2020, subordinando-se as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, bem como das seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem por objeto a CONCESSÃO DE ESPAÇOS 

PÚBLICOS PARA CONFECÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE BENS E ESPAÇOS FÍSICOS PARA 

FINS PUBLICITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, COM A 

INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS 

DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO, DA IMPLANTAÇÃO E 

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, nos termos da Lei Municipal nº 

3999/2019 e de conformidade com o projeto básico e demais especificações técnica, 

conforme Edital de Concorrência Pública nº 01/2020. 

 

1.1.1. A PERMISSIONÁRIA deverá fornecer e instalar, no mínimo, 50 (cinquenta) 

unidades de placas de indicação, em local determinado pelo Município, devendo 

obedecer rigorosamente às especificações técnicas do Anexo I – Projeto Básico do Edital 

de Concorrência n.º 01/2020. 

 

mailto:contato@ruler.com.br
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1.2. Em contrapartida ao fornecimento descrito no subitem anterior, a 

PERMISSIONÁRIA poderá explorar, com exclusividade, os espaços publicitários 

disponíveis nas placas de identificação. 

 

1.3. A instalação e conservação das placas de indicação serão de responsabilidade única 

e exclusiva da PERMISSIONÁRIA, durante o período de vigência da permissão de uso. 

 

1.4. Após o término do prazo da permissão de uso objeto do presente Edital, as placas de 

identificação passarão a constituir patrimônio do Município, devendo a 

PERMISSIONÁRIA retirar totalmente o material publicitário afixado nas placas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 

Pela outorga da permissão de uso objeto do presente contrato, a 

PERMISSIONÁRIA pagará ao PERMITENTE a importância de R$ 510,00 (Quinhentos 

e dez reais), a serem recolhidos em até dez dias após a assinatura do contrato, na Secretaria 

Municipal da Fazenda. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento do valor indicado na Cláusula Segunda deverá ser efetuado no 

prazo máximo de 10 (dez) dias contados a partir da data da assinatura do contrato, em 

uma única parcela, por meio de crédito em conta de titularidade da Prefeitura Municipal 

de Arroio do Sal a ser indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS 

4.1. As obras deverão estar concluídas no prazo de 05 (cinco) ANOS, a contar da data da 

data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 

Administração e com a anuência da permissionária. 

 

4.2.  A vigência do presente contrato será de 05 (cinco) anos, a contar da data da sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes: 

 

5.1. DA CONTRATANTE 

a) Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de 

acordo com os padrões estabelecidos. 

b) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão Técnica 

especialmente designada para este fim, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 
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c) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições 

estabelecidas. 

 

5.2. DA CONTRATADA 

5.2.1. Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no 

Projeto, como também de acordo com constantes nos ANEXOS do presente Edital. Caso 

esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à 

mesma multa estabelecida no item 15 deste Edital. 

 

5.2.2. Manter a equipe executora dos serviços convenientemente identificada. 

 

5.2.3. Propiciar o acesso da fiscalização do Município aos locais onde serão realizados 

os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

 

5.2.4. A atuação da comissão fiscalizadora do Município não exime CONTRATADA de 

sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços 

executados. 

 

5.2.5. Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira 

qualidade, de acordo com o previsto no Projeto (plantas, memoriais descritivos e planilhas 

orçamentárias). 

 

5.2.6. Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela 

fiscalização do Município, caso os mesmos não atendam às especificações constantes no 

Projeto. 

 

5.2.7. Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as 

ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 

 

5.2.8. Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual 

(EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas de 

segurança vigentes. 

 

5.2.9. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio do Município e de terceiros, 

causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 

 

5.2.10. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes 

aos serviços executados por seus empregados. 
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5.2.11. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao MUNICÍPIO 

ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

 

5.2.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução 

exigidas na licitação. 

 

5.2.13. O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade da CONTRATADA para outras empresas. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO 

6.1. O objeto desta licitação será fiscalizado pela Secretaria Municipal de Turismo, 

Cultura e Esporte (Titulares da Pasta), com autoridade para exercer em nome do 

Município toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES 

14.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto 

contratado, a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à 

CONTRATADA, segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado 

o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93: 

a) Multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor proposto, por dia de atraso no 

repasse do valor homologado na licitação, limitado a 10 (dez) dias, após o qual será 

considerado inexecução contratual; 

b) Multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor proposto, no caso de inexecução 

parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 

impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano; 

c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor proposto, no caso de inexecução 

total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento 

de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES 

8.1. O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas 

justificativas, de acordo com os casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO 

9.1. A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 

da Lei nº 8.666/93, no que couber. 
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9.2. O Contrato poderá ser rescindido: 

a) Amigavelmente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

b) Por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/93; 

c) Judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO 

10.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93. 

 

10.2. Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no Artigo 78 

da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

 

10.3. Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento pelos materiais 

utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisão. 

 

10.4. Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o ressarcimento de 

perdas e danos por via administrativa ou ação judicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS CASOS OMISSOS 

11.1. Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos 

de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos 

e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA ANÁLISE 

12.1. A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e 

aprovada pela Assessoria Jurídica do Município de Guaporé, conforme determina a 

legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé/RS, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 

cinco vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
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Guaporé/RS, em 10 de março de 2020.    

 

 

 

RULER PROPAGANDA E 

MARKETING LTDA. 

CONTRATADA 

 

 

VALDIR CARLOS FABRIS 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

 

DANIEL ZORZI 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/RS Nº 60.518 
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