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CONTRATO 002/2020 

 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DE SONORIZAÇÃO, QUE FAZEM CÂMARA DE 

VEREADORES E A EMPRESA CARLOS ALBERTO 

TRISTÃO DOS SANTOS. 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 09.566.749/0001-75, 
estabelecida na Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, nº 23.830, Centro – 
Glorinha/RS, CEP 94380-000, neste ato representada por seu Presidente 
JOÃO CARLOS SOARES, brasileiro, casado, Vereador, RG nº 
2016461473 e CPF nº 314026900-53, residente e domiciliado na Estrada 
Otacílio Soares, nº 6425, Capão Grande – Glorinha/RS, CEP 94380-000, 
a seguir denominado simplesmente de CONTRATANTE e a empresa 
CARLOS TRISTÃO DOS SANTOS, estabelecida na Rua Marechal 
Floriano, nº 900, Centro – Osório/RS, CEP 95520-000,  inscrita no CNPJ 
sob o nº 06.995.266/0001-06, neste ato representada por seu 
Administrador, o Sr. Carlos Alberto Tristão dos Santos, inscrito no 
CPF/MF sob 581647310-72, comerciante, domiciliado e residente na Rua 
Marechal Floriano , nº 90, Centro – Osório/RS, a seguir denominada 
simplesmente de CONTRATADA, firmam, ao final, o presente Contrato 
Administrativo, com base na dispensa de licitação com fulcro no inciso II 
do artigo 24 da Lei 8.666/93 e alterações, devidamente justificada nos 
autos do processo administrativo nº1684/2020, nos seguintes termos e 
condições: 
 

1- DO OBJETO: 

 
O presente contrato tem por objeto a aquisição de 04 Caixas de som, 
modelo passiva 2x8 vertical, 02 cabos P10 de 10mts, 02 cabos P10 de 
20mts e 04 suportes de paredes, para as respectivas caixas. 
 

2- DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE: 

 
2.1. O preço global do presente contrato referente a aquisição de  
Equipamento de Sonorização é de R$ 4.390,00 (Quatro mil, trezentos e 
noventa reais).  
2.2.    A CONTRATADA deverá emitir e apresentar à Contratante a Nota 
Fiscal, da qual constem de forma descritiva o item, referente a presente 
contratação. 
2.3. O pagamento, será até o 10º (primeiro) dia útil da entrega do 
Equipamento de Sonorização e da apresentação da Nota Fiscal, 
juntamente com as CNDs de: Certidão de Regularidade de Pessoa 
Jurídica do FGTS; Certidão de Regularidade Conjunta de Débitos relativa 
aos tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
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Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; Certidão de Regularidade de 
débitos trabalhistas junto ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT). 
 
2.3.1. A Câmara Municipal poderá proceder a retenção do INSS, ISS e 
IRPJ nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a empresa 
discriminar na nota fiscal/fatura o valor correspondente aos referidos 
tributos. 
  
2.4. O pagamento somente será realizado, depois de efetuada a 
comprovação do cumprimento das obrigações contratuais, que se dará 
através de “Atestado de Cumprimento de Obrigações Contratuais” 
fornecido pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo Municipal, atestando a 
entrega dos Equipamento de Sonorização em conformidade com as 
cláusulas contratuais. 
 
2.4.1.  Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País 

 
2.4.2. O “Atestado de Cumprimento de Obrigações Contratuais”, deverá 
acompanhar o documento fiscal entregue pelo contratado. 
 

3- DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 
3.1. O prazo de entrega dos Equipamentos de Sonorização deverá ser 

de até 15 (quinze) dias após a assinatura do presente contrato.  
 
 
 

4- DOS RECURSOS: 

 
4.1. A despesa decorrente do presente Contrato correrá à conta do 
Orçamento vigente, em rubrica apropriada com verba própria do 
Legislativo Municipal. 
 
01.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E ÓRGÃOS SUBORD. 
01.01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E ÓRGÃOS SUBORD. 
01.031.0001.2.001.000 – Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 
4.4.90.30.00.00.00 – Material de Consumo 

4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

 

5- DA FISCALIZAÇÃO: 

 
5.1. A fiscalização dos serviços prestados pelo CONTRATADO ficará a 
através do Sr. Tiago Rodrigues Cardoso, exercer ampla, irrestrita e 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 

 

 

 
“DÕE ÓRGÃOS, DÔE SANGUE: SALVE VIDAS” 

Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho n°23.830 – Centro – Glorinha/RS CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009 
http://www.glorinha.rs.gov.br – e-mail: camaraglorinha@hotmail.com.br 

 

 
 

permanente fiscalização na execução e cumprimento do presente 
contrato, quanto a entrega dos produtos. 
 

6-  DAS RESPONSABILIDADES: 

 
6.1. O CONTRATADO assume, como exclusivamente seus, os riscos e 
as despesas decorrentes dos fornecimentos dos Equipamentos de 
Sonorização. 
6.2. Compete ao CONTRATADO: 

 
a) observar regramentos Municipais; 
b) observar integralmente o contrato; 
c) cumprir determinações da CONTRATANTE; 
d)   prestar os serviços com zelo, responsabilidade, ética profissional 

e dentro dos objetivos e interesse exclusivos da CONTRATANTE, 
resguardado o interesse público preponderantemente; 

 
6.3. Os entrega dos produtos será diretamente pelo responsável da 
CONTRATADA, não sendo permitida a subcontratação, sob pena de 
rescisão deste contrato. 
 
6.4. A CONTRATANTE não responderá por nenhum compromisso 
assumido pelo CONTRATADO com terceiros, vinculados a prestação do 
serviço ou não. 
 

7- DAS PENALIDADES 

 
7.1. A recusa injustificada do CONTRATADO em cumprir o contrato, 
dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 
penalidades constantes neste contrato. 
 
7.2. Será aplicada multa sobre o valor do objeto contratual não 
realizado, quando a CONTRATADA, deixar de cumprir, dentro do prazo 
estabelecido, a obrigação assumida: 
 

7.2.1. de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, até o 30º 
(trigésimo) dia de atraso. 
7.2.2. de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, a partir 
do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso. 

 
7.3.   A multa a que alude o item anterior não impede que a 
CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras 
sanções previstas neste contrato. 
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7.4.     A multa será descontada do pagamento do respectivo contrato ou, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
7.5.    Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração 
municipal poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as 
seguintes sanções: 
 

I – Advertência; 
II - Multa, na forma prevista neste instrumento; 
 

7.6.     Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
contratação, quando a CONTRATADA: 
 

I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do 
prazo de validade; 
II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a 
terceiros, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
III - Executar o objeto contratual em desacordo com as normas 
técnicas ou especificações; 
IV - Desatender às determinações da fiscalização; 
V - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual. 

      VI - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na 
execução do objeto contratual; 

VII - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o 
objeto contratual; 
VIII - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por 
imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar 
dano à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da 
obrigação do CONTRATADO de reparar os danos causados. 
 

7.7. As multas de que tratam os itens 7.2.1 e 7.2.2, não poderão ser 
aplicadas cumulativamente.  
 
7.8. As multas a que alude o item 7.2 não impedem que a 
CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras 
sanções previstas neste instrumento. 
 

8- DA RESCISÃO: 

 
8.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 
com as consequências contratuais e as previstas em lei. Constituem 
motivos para rescisão do contrato: 
 
 

I- O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou 
prazos; 

II- O atraso injustificado na entrega do produto. 
III- O desatendimento das determinações regulares da autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar o seu cumprimento, 
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assim como as de seus superiores; 
IV- A decretação de falência, o pedido de concordata ou a 

instauração de insolvência civil da empresa ou de seus sócios-
diretores; 

V- A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
VI- A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura 

da empresa, que, a juízo da Contratante, prejudique a execução 
do contrato; 

VII- Razões de interesse do serviço público; 
VIII- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva de execução do contrato. 
 

9- DO FORO: 

 
9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Gravataí para a solução de 
quaisquer ações oriundas do presente instrumento contratual. 
 

10- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
10.1. Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das 
disposições da Lei Federal n° 8666/93 com suas alterações posteriores, 
no que couber. 
 
10.2.   Este contrato entra em vigência nesta data. 
 
E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em 
duas (02) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas 
abaixo. 
 

Glorinha (RS), 29 de Julho de 2020.  
 
 

________________________________ 
                                                   João Carlos Soares 

Presidente da Câmara Municipal 
 

 
                                   ------------------------------------------------------- 
                                         Carlos Alberto tristão dos Santos 
                                                       representante 
 
Testemunhas: 
 
____________________________ 
Nome: 
CPF: 

_____________________________ 
Nome: 
CPF: 

 


