
CT 24 2014 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL VIDEOGRÁFICO E  
CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 
 

MUNICÍPIO DE SELBACH, RS, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SELBACH, RS, com sede na Largo Adolfo Albino Werlang, 14, inscrito no CNPJ 

sob nº 87.613.501/0001-21, representado pelo Prefeito Municipal SÉRGIO 
ADEMIR KUHN, como MUNICÍPIO/CONTRATANTE; e EMISSORAS PIONEIRAS DA 

UNIÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 90.659.210/0001-89, com sede em 
Ibirubá, RS, na Rua General Osório, 1134, neste ato representada por GARCIA 
MORENO STEFANELLO, brasileiro, casado, radialista, residente e domiciliado à 

Rua Diniz Dias, 356, na cidade de Ibirubá, RS, CIC/MF 167.439.030-00, 
RG/SSP.RS 3008591285 como AUTOR, celebram o presente CONTRATO, em 

observância a Lei 8.666/93 e alterações, pelo Código Civil Brasileiro, pela Lei 
Federal 9.610/98, assim como pelas condições do Edital, pelos termos das 
cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PROPRIEDADE DA OBRA 

O AUTOR é proprietário da Obra denominada RÁDIO IBIRUBÁ RUMO AO CAMPO, 
a qual retrata a vida em comunidades e propriedades rurais, tendo englobado 
vários municípios da região do Alto Jacuí. 

 
CLÁUSULA SEGUDA - DO OBJETO  

O presente tem como OBJETO, a cessão e transferência da obra VIDEOGRÁFICA 
que se faz pelo seu AUTOR ao MUNICÍPIO, o qual terá os direitos relacionados à 
referida obra, denominada RÁDIO IBIRUBÁ RUMO AO CAMPO, com relação 

específica aos seguintes episódios realizados em localidades de Selbach, RS: 
- Linha Floresta 

- Linha Santa Fé 
- Bela Vista. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Por este instrumento, fica acordado que o AUTOR, no que diz respeito ao material 

produzido em Selbach, RS, RS e citado na cláusula primeira, aliena sua obra ao 
MUNICÍPIO, transferindo desta forma, todos os direitos e faculdades que 
anteriormente possuía o AUTOR. 

  
Parágrafo primeiro. Constituem direitos transferidos, todos aqueles 

inerentes ao direito autoral, com todas as suas características diretas e 
indiretas, somados a estas, as conseqüências que possam advir da 
reprodução, divulgação e outras formas de veiculação pública da obra 

adquirida neste ato. 
 

Parágrafo segundo. A cedência dos direitos autoriais se dá em caráter 
definitivo, passando o MUNICÍPIO a utilizar, fruir e dispor da referida obra, 



inclusive incorpora-la em acervos de Museus e Bibliotecas, e utiliza-la em 
escolas, feiras e programações realizadas ou apoiadas pelo Município. 

 
Parágrafo terceiro. A utilização da obra, se dará da seguinte forma: 

- a reprodução parcial ou integral; 

- a tradução para qualquer idioma; 
- a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 

- a distribuição, eis que não intrínseca a contrato firmado pelo autor com 
terceiros para uso ou exploração da obra; 

- a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, 

mediante: 

        a) representação, recitação ou declamação; 

        b) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; 

        c) radiodifusão sonora ou televisiva; 

        d) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo 
assemelhado; 

- a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a 
microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;  

- quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser 
inventadas. 

 
CLÁUSULA QUARTA – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

O AUTOR através deste contrato de cessão declara expressamente que a obra 
cedida bem como os direitos a ela vinculados, não possuem nenhuma proibição 
ou impedimento no sentido de publicação e divulgação da mesma. 

 
CLÁUSULA QUINTA - REGISTRO 

Todos os direitos sobre a obra cedida estão neste ato sendo transferidos. Desta 
forma, faculta ao MUNICÍPIO o exercício dos direitos autorais cedidos, restando 
também facultado a efetuação do registro e outros atos necessários para o 

reconhecimento do direito de propriedade sobre a obra. 
 

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO 
O MUNICÍPIO não se responsabiliza pelo conteúdo da obra, formulada 
exclusivamente pelo AUTOR, razão pela qual, quaisquer medidas judiciais ou 

extrajudiciais concernentes ao conteúdo serão de sua inteira responsabilidade. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - A ENTREGA DA OBRA RELACIONADA AS 
COMUNIDADES DE SELBACH, RS 
O conteúdo da obra cedida é de exclusiva responsabilidade do AUTOR, a qual 

estará sendo entregue ao MUNICÍPIO, da seguinte forma: 
- Linha Floresta, até 30 de outubro de 2014; 

- Linha Santa Fé, até 30 de outubro de 2014; 



- Bela Vista, até 30 de outubro de 2014. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA EVICÇÃO  
O encargo da evicção é do AUTOR, ao qual caberá, inclusive, o dever de indenizar 
ao MUNICÍPIO, caso o mesma seja prejudicada por medidas judiciais ou 

extrajudiciais relacionadas ao conteúdo. 
 

CLÁUSULA NONA – DA EDITORAÇÃO 
O MUNICÍPIO fica com o direito de realizar a publicação, editoração, divulgação 
entre outros, restando exclusivamente ao MUNICÍPIO, por critério próprio, efetuar 

quaisquer negociações sobre preço, entrega, período de lançamento etc, 
concernente à obra cedida.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
A alienação da presente obra se faz pelo preço total de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com o pagamento a ser efetuado através do alcance de 04 (quatro) parcelas 
de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) sendo a primeira em 15 de maio de 

2014, a segunda em 15 de junho de 2014, a terceira em 15 de julho de 2014 e a 
quarta em 15 de agosto de 2014, no ato de assinatura do contrato, e a segunda, 
30 (trinta) dias após.  

9.1 - O preço é considerado completo e abrange todos os tributos impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, fornecimento de mão-de-obra, 

especializada ou não, leis sociais, seguros, administração, lucros, equipamentos e 
ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória 
e/ou necessária, não especificada no Edital. 

9.2 - O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta corrente ou 
ordem de pagamento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÃO GERAL 
O presente instrumento passa a valer a partir da assinatura pelas partes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA IRREVOGABILIDADE 

O presente instrumento, em todos os seus termos, é feito em caráter irrevogável, 
obrigando a herdeiros e sucessores das partes contratantes. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: 

02 GABINETE DO PREFEITO 
04122000042.002 – Manutenção dos Serviços do Gabinete 
339030.00.0000 – Material de Consumo (14) 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Tapera, RS, para dirimir dúvidas ou questões 
oriundas do presente ajuste. 
 

 



E por estarem plenamente ajustados, e de acordo com as cláusulas supra 
transcritas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma teor 

e valor, juntamente com as testemunhas abaixo, para que produza de imediato, 
seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Selbach, RS, 02 de abril de 2014.  
 

 
 

  

MUNICÍPIO DE SELBACH, RS 
SÉRGIO ADEMIR KUHN  

Prefeito Municipal                                                             
p/MUNICÍPIO Contratante                                                                  

  

 
 

EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA 
GARCIA MORENO STEFANELLO 
Representante Legal 

P/AUTOR 
 

Visto: 
 
 

VOLNEI SCHNEIDER 
Assessor Jurídico OAB.RS 34.861 

 
Testemunhas: 
 

_______________________________  _______________________________ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 008 2014 

 

 

Considerando a importância de referida contratação, uma vez que se trata da 

obra Videográfica denominada Rádio Ibirubá Rumo ao Campo, que terá o objetivo de resgatar a 

história das comunidades de Linha Floresta, Linha Santa Fé e Bela Vista de Selbach, abordando toda 

a história do Interior revelando as questões culturais e sociais. 

 

Considerando ser um valor justo e de acordo com o preço do mercado; 

  

Considerando o que dispõe o artigo 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 da Prefeito Municipal, , DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, que tem por objeto contratar a Aquisição de Material Videográfico e Cessão de 

Direitos Autorais da empresa EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA.  

Informamos, ainda, que a empresa será contratada, pelo preço total de  R$ 

6.000,00 (seis mil reais). 

 

 

Selbach-RS, em 02 de Abril de 2014. 

 

 

Volnei Schneider                  Sérgio Ademir Kuhn 

Assessor Jurídico                                 Prefeito Municipal 


