
CONTRATO N.º 017/2013 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

Que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE SELBACH-RS, entidade 

jurídica de direito público, com sede ao Largo Adolfo Albino Werlang, n.° 14, nesta 

cidade de SELBACH-RS, inscrita no CNPJ sob o n.° 87.613.501/0001-21, e neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal Sr. SERGIO ADEMIR KUHN, brasileiro, casado, 

empresário, residente e domiciliado na Avenida 25 de Julho, Centro, Apto. 01, portador da 

Cédula de Identidade sob n.º 6037409081, e inscrito no CPF sob n.º 475.880.550-49, que 

doravante denomina-se simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado OMERO 

SCHNEIDER -ME, localizada na Rua General Câmara, n.° 89, Bairro Odila, Ibirubá-RS, 

inscrita no CNPJ sob o n.º 94.821.311/0001-65, neste ato representada por OMERO 

SCHNEIDER, brasileiro, residente e domiciliado na Rua General Câmara, n.° 89, Bairro 

Odila, Ibirubá-RS, inscrito no CPF sob n.º 530.738.600-10 e RG nº 8048265717, neste ato 

apenas denominado como CONTRATADO, com as cláusulas e condições que adiante 

seguem, e que são aceitas pelas partes contratantes. 

 

 

 

1. DO OBJETO 

Contratação de serviços técnicos para a elaboração de Projeto Técnico, com as devidas 

especificações técnicas para as instalações e os equipamentos necessários na implantação da 

cidade digital, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento do Programa Nacional de 

Banda Larga. 

 

2. DO PREÇO, PAGAMENTO 

O MUNICÍPIO pagará ao CONTRATADO pelos serviços antes mencionados o valor 

total de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), a ser pago após a realização do Projeto Técnico. 

 

3. DA FISCALIZAÇÃO 

Fica expresso que a fiscalização da execução dos serviços objeto deste contrato será 

exercida pelo Município. 

A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo 

CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender pronta e irrestritamente. 

 

4. DAS PENALIDADES E MULTAS 

DA CONTRATADA 

4.1.1) Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades, 

para as quais a CONTRATADA tenha corrido; 

4.1.2) Sem prejuízo de outras cominações, a CONTRATADA ficará sujeita às 

seguintes multas: 

a) de até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, pelo descumprimento de 

quaisquer de suas cláusulas e/ou legislação pertinente; 

b) de até 10% (dez por cento) sobre o total atualizado no contrato, na hipótese de 

inexecução total; 

4.1.3) Suspensão do direito de licitar, num prazo de 02 (dois) anos, dependendo da 

gravidade ou falta; 

4.1.4) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave; 

4.1.5) Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em 

lei; 



4.1.6) As penalidades acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a 

critério do CONTRATANTE, admitida sua reiteração, sem o prejuízo do direito de ampla 

defesa da CONTRATADA; 

4.1.7) Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual, será responsável 

pelas perdas e danos decorrentes para o CONTRATANTE. 

 

5. DAS PENALIDADES DO CONTRATANTE: 

No caso de atraso imotivado do pagamento do valor ajustado, o CONTRATANTE sofrerá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da inadimplência. 

 

 

6. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

Fornecimento de todos os documentos e informações necessárias à elaboração e/ou 

acompanhamento das ações e outros procedimentos que se fizerem necessários. 

O pagamento das obrigações avençadas na cláusula 2 deste instrumento. 

 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Elaborar os serviços constantes na cláusula primeira; 

Solicitar ao MUNICÍPIO os documentos e informações que entender necessários para a 

elaboração do projeto. 

 

8. DA RESCISÃO 

8.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

8.1.1) Por mútuo acordo entre as partes contratantes, havendo conveniência para a 

Administração Municipal; 

8.1.2) Por ato unilateral ou escrito do CONTRATANTE; 

a) Não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações contratuais; 

b) Paralisação imotivada da prestação dos serviços, sem prévia comunicação ao 

CONTRATANTE; 

c) Subcontratação total ou parcial do objeto contratado sem prévia autorização à 

CONTRATANTE; 

d) razões de interesse público; 

e) juridicamente, nos termos da legislação processual; 

f) liquidação judicial ou extrajudicial, concordata ou falência do CONTRATADO. 

8.2. No caso do CONTRATANTE vir a recorrer à via judicial para rescindir o presente 

contrato, ficará a CONTRATADA sujeita à multa convencional de 10% (dez por cento) sobre o 

valor global deste contrato, além das perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor envolvido. 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

02 – GABINETE DO PREFEITO 

01 – Gabinete do Prefeito 

04122000042.002 – Manutenção dos Serviços do Gabinete 

33903900.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (16) 

9.2. Para os exercícios futuros as despesas correrão por conta das dotações orçamentárias 

próprias. 

 

10. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Este contrato é regido pelas clausulas e dispositivos da Lei Federal n.° 8.666/93, e pelas 

suas alterações. 



 

11. DA VIGÊNCIA 

O presente contrato é celebrado pelo período de 03 meses, a contar de 02 de Abril de 2013 

findando-se em 02 de julho de 2013. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

As modificações que venham a ser introduzidas ao presente contrato somente terão 

validade se expressamente autorizadas pelo CONTRATANTE, mediante aditamento. 

 

13. SUCESSÃO E FORO 

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas abaixo identificadas, obrigando-se, por si e seus sucessores, ao fiel 

cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para o mesmo o foro da Comarca de Tapera, 

para a solução de todo e qualquer conflito dele decorrente. 

 

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) 

vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Selbach-RS, 02 de abril de 2013. 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE SELBACH                                 OMERO SCHNEIDER -ME 

       CONTRATANTE                CONTRATADO 

 

 

 

 

Testemunhas: 
 

 

1. Vanderlei Kuhn      2. Marli Teresinha Tonello Reis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO 006/2013 

 

 

 DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

Considerando a importância no desenvolvimento Técnico da Informação e 

Comunicação do Município de Selbach/RS;  

 

Considerando necessidade de implantação da Cidade Digital no âmbito do 

Programa Nacional de Banda Larga; 

 

Considerando os benefícios que irá trazer ao Município; 

 

Considerando o que dispõe o art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e suas 

alterações; 

 

Considerando o cumprimento aos preceitos legais, o MUNICÍPIO DE 

SELBACH, Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio de seu Prefeito Municipal, Sergio 

Ademir Kuhn, DISPENSA DE LICITAÇÃO, que tem por objeto a elaboração de Projeto Técnico 

na implantação da cidade digital, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento do 

Programa Nacional de Banda Larga. 

 

Informamos, ainda, que a empresa OMERO SCHNEIDER -ME, , inscrita no 

CNPJ sob o n.º 94.821.311/0001-65, foi contratada pelo período de 03 (três) meses, com valor de 

R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 

 

Selbach-RS, em 02 de abril de 2013. 

 

 

 

Rudinéia da Silva Cervieri 

OAB/RS 57.073 

 

 

 

Deferido Dispensa  ____/____/_____ 

 

 

 

Sergio Ademir Kuhn 

Prefeito Municipal 

 


