
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 35/18 
 
OBJETO: Contratação de serviços técnicos profissionais, para o desenvolvimento e 
implantação, na seção de Legislação, do site da Prefeitura Municipal de Candelária, de 
aproximadamente 4.500 decretos municipais, com qualidade via celular, tablet, ou 
qualquer dispositivo, permitindo o acompanhamento de toda a legislação do município, 
contendo: 
 

 Disponibilização de todos os documentos em seu formato original (digitalizado); 
 Disponibilização de todos os documentos em forma de texto digitado; 
 Nos casos de atos que sejam considerados obsoletos, a disponibilização será em 

imagem, contendo com fiel observância o tipo e número do Ato, sua ementa na 
íntegra, e link para visualização da imagem original do ato; 

 Preparação minuciosa dos textos, seguindo os mesmos padrões de formatação 
para todos os diplomas legais (conforme Lei Complementar); 

 Lincagem entre as remissões efetuadas dentro da referida legislação; 
 Lincagem/interligação da legislação do Município com a base jurídica federal e 

estadual, contida nos sites do Planalto Federal e Assembleia Legislativa; 
 Disponibilização de um índice junto ao diploma legal acessado, contendo todos 

os diplomas legais diretamente relacionados com o mesmo; 
 Criação de notas em meio à legislação municipal, alertando o usuário para 

aspectos a serem levados em conta quando da interpretação/aplicação dos 
dispositivos, bem como a elaboração de lembretes que recomendam a consulta a 
outro(s) dispositivo(s) pertinente(s) ao assunto que está sendo pesquisado num 
dado momento; 

 Organização de um índice geral (ementário), dividindo-se por ano e por assunto; 
 Disponibilização do recurso de pesquisa por Diplomas com vários filtros para 

facilitar a busca: por nº de Diploma, por palavra(s), por ano(s), por tipo(s) e 
ainda busca por palavra(s) no corpo do Diploma; 

 Consolidação da legislação municipal; 
 Possibilidade de extrair o(s) arquivo(s) digitalizado(s) original, texto (.doc) ou 

(.pdf); 
  Recursos de acesso às redes sociais (Twitter, Facebook, G+ e WhatsApp), 

possibilitando que o usuário compartilhe, curta e poste as Leis à partir do 
diploma legal acessado; 

 Seguir Município: todos os cidadãos podem se cadastrar para receber 
notificações quando da criação ou modificação de alguma lei no município; 

 Disponibilização para a prefeitura, de Login e senha da PESQUISA NACIONAL: 
Através desta ferramenta é possível localizar com termos específicos as leis de 
todos os municípios cadastrados no banco de dados da CESPRO a nível nacional. 

 
CONTRATADA: CESPRO – PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ  n° 
17.875435/000-82, com sede na Rua Lucas de Oliveira, nº 49, Bairro Centro, em Novo 
Hamburgo – RS. 
 



VALOR DO CONTRATO: O valor a ser pago pela prestação dos serviços será de R$ 
6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), que será pago em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 
550,00 (quinhentos e cinquenta reais).  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03 001 2003 3339039 vinc 001, ref. 1157. 
 
PRAZO E EXECUÇÃO DO CONTRATO: O prazo de vigência do contrato será de 12 
meses, a partir primeiro dia útil posterior ao da data de sua assinatura, sem possibilidade 
de prorrogação. 
 
JUSTIFICATIVA: Com o eminente avanço da tecnologia faz-se necessário qualificar o 
setor público visando oportunizar ferramentas de transparência, neste sentido a 
contratação deste serviço se justifica pela possibilidade de oferecer maior transparência 
aos atos administrativos, especialmente os Decretos que atualmente não são 
disponibilizados de forma digital. 
 
FISCALIZAÇÃO: A fiscalização do contrato será realizada pela Secretária Municipal de 
Administração, através do servidor Sr. Tales Luiz Heinze Machado – Coordenador dos 
Sistemas da Prefeitura.  
 
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 
 

 
Candelária, 25 de outubro de 2018. 

 
 
 

PAULO ROBERTO BUTZGE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
Esta Dispensa de Licitação nº 35/2018 foi revisada 
em 25 de outubro de 2018, e está de acordo com 
a legislação. 
 
 
 
 
 
TANAELA ELLWANGER MULLER                 FRANCIÉLE SCHRÖDER 
Subprocuradora do Município   Procuradora-Geral do Município 
OAB/RS Nº 86.371   OAB/RS N° 95.508 

 
 
 



CONTRATO Nº ......./18  (MINUTA) 
 

Contrato de Prestação de Serviços para aquisição e 
instalação de um transformador, que celebram entre si, 
o MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA e a empresa CESPRO – 
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, referente à 
Dispensa de Licitação nº 35/2018. 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA, Pessoa Jurídica de Direito 
Público, com sede na Av. Pereira Rêgo, 1665, CNPJ Nº 87.568.911/0001-06, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. PAULO ROBERTO BUTZGE, doravante 
denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa CESPRO – 
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 17.875435/000-82, com sede 
na Rua Lucas de Oliveira, nº 49, Bairro Centro, em Novo Hamburgo – RS, CEP 93.510-
110, neste ato representada pela SRA. GREICI ROSIANE SCHAEFER PETRY, CPF nº 
0054.283.420-45, doravante denominada CONTRATADA, de acordo com a Dispensa 
de Licitação nº 35/2018, Lei nº 8.666/93 e nos termos e cláusulas a seguir descritas: 
 

DO OBJETO: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Trata-se o presente, de um contrato de prestação de serviços 
técnicos profissionais, para o desenvolvimento e implantação, na seção de Legislação do 
site da Prefeitura de Candelária, de aproximadamente 4.500 decretos municipais, com 
qualidade via celular, tablet, ou qualquer dispositivo, permitindo o acompanhamento 
de toda a legislação do Município. 
 

DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATADA fará jus ao valor total de R$ 6.600,00 (seis 
mil e seiscentos reais), que será pago em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 550,00 
(quinhentos e cinquenta reais).  
Parágrafo Primeiro: Para o efetivo pagamento, a fatura deverá se fazer acompanhar da 
guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e INSS relativa aos empregados da 
prestação dos serviços. 
Parágrafo Segundo: Serão processadas as retenções previdenciárias quando for o caso, 
nos termos da lei que regula a matéria. 
Parágrafo Terceiro: Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, II, alínea “d”, da Lei 
nº 8.666/93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido 
pela contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o 
desequilíbrio contratual. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA deverá: 



I. Executar fielmente os serviços objeto deste contrato; 
II. Disponibilizar todos os documentos em seu formato original (digitalizado); 

III. Disponibilizar todos os documentos em forma de texto digitado; 
IV. Nos casos de atos que sejam considerados obsoletos, a disponibilização será em 

imagem, contendo com fiel observância o tipo e número do Ato, sua ementa na 
íntegra, e link para visualização da imagem original do ato; 

V. Preparar minuciosa dos textos, seguindo os mesmos padrões de formatação para 
todos os diplomas legais (conforme Lei Complementar); 

VI. Lincagem entre as remissões efetuadas dentro da referida legislação; 
VII. Lincagem/interligação da legislação do Município com a base jurídica federal e 

estadual, contida nos sites do Planalto Federal e Assembleia Legislativa; 
VIII. Disponibilizar um índice junto ao diploma legal acessado, contendo todos os 

diplomas legais diretamente relacionados com o mesmo; 
IX. Criar notas em meio à legislação municipal, alertando o usuário para aspectos a 

serem levados em conta quando da interpretação/aplicação dos dispositivos, 
bem como a elaboração de lembretes que recomendam a consulta a outro(s) 
dispositivo(s) pertinente(s) ao assunto que está sendo pesquisado num dado 
momento; 

X. Organizar um índice geral (ementário) dividindo-se por ano e por assunto; 
XI. Disponibilizar recurso de pesquisa por Diplomas com vários filtros para facilitar a 

busca: por nº de Diploma, por palavra(s), por ano(s), por tipo(s) e ainda busca 
por palavra(s) no corpo do Diploma; 

XII. Consolidar a legislação municipal; 
XIII. Possibilidade de extrair o(s) arquivo(s) digitalizado(s) original, texto (.doc) ou 

(.pdf); 
XIV. Recursos de acesso às redes sociais (Twitter, Facebook, G+ e WhatsApp), 

possibilitando que o usuário compartilhe, curta e poste as Leis à partir do 
diploma legal acessado; 

XV. Seguir Município: todos os cidadãos podem se cadastrar para receber 
notificações, quando da criação ou modificação de alguma lei no município; 

XVI. Disponibilizar para a prefeitura Login e senha da PESQUISA NACIONAL: Através 
desta ferramenta é possível localizar com termos específicos as leis de todos os 
municípios cadastrados no banco de dados da CESPRO a nível nacional. 

XVII. Indicar preposto para representá-la na execução do presente contrato; 
XVIII. Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou 

despesas incidentes sobre os serviços contratados, bem como por cumprir todas 
as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários 
que empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de 
convenções, acordos ou dissídios coletivos; 

XIX. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do 
Ministério do Trabalho, cabendo àquela fornecer-lhes equipamentos de proteção 
individual (EPI) e crachá de identificação contendo o nome e função do 
empregado; 

XX. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à 
CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente 
apurados mediante processo administrativo, quando da execução dos serviços; 



XXI. Manter, durante toda a execução do presente contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório; 

XXII. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao serviço técnico especializado ora 
contratado e, autoriza a administração pública a utilizá-lo, em conformidade 
com o disposto no Art. 111 da Lei 8.666/93. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 
CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATANTE deverá: 
 

I. Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados, 
em conformidade com a Cláusula Segunda; 

II. Determinar as providências necessárias quando os serviços não estiverem sendo 
realizados na forma estipulada no edital e no presente contrato, sem prejuízo da 
aplicação das sanções pertinentes, quando for o caso; 

III. Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços 
objeto desse contrato; 

IV. O responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato será o Sr. Tales 
Luiz Heinze Machado – Coordenador dos Sistemas da Prefeitura.  
 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

CLÁUSULA QUINTA – O pagamento previsto na Cláusula Segunda será consignado no 
Orçamento vigente sob as seguintes rubricas: 03 001 2003 3339039 vinc 001. 
 

DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES: 
 
CLÁUSULA SEXTA: Em caso de inadimplemento parcial ou total do presente contrato 
pela Contratada, demonstrado pelo descumprimento do objeto, lhe será(o) aplicada(s), 
sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, 
do ressarcimento de eventuais perdas e danos, e da responsabilidade criminal, a multa 
no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA- O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas estabelecidas 
neste contrato importará na sua rescisão, conforme estabelece os artigos 77, 78 e 79 da 
Lei nº 8.666/93, com a respectiva aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 
8.666/93, quais sejam: 
 
Parágrafo Primeiro: Multa equivalente a 5% (cinco por cento) por dia de atraso, 
limitado esta a 10 (dez) dias de atraso, após o qual será considerado inexecução 
contratual. 
Parágrafo Segundo: Multa equivalente a 5% (cinco por cento) no caso de inexecução 
parcial do contrato, sobre o valor remanescente, cumulado com a pena de suspensão do 
direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 02 (dois) anos. 



Parágrafo Terceiro: Multa equivalente a 10% (dez por cento) no caso de inexecução 
total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos. 
Parágrafo Quarto: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 
contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Em caso de discrepância de qualidade e quantidade na prestação 
do serviço o contratado disporá de um prazo de 3 (três) dias úteis para proceder as 
correções ou substituições que se fizerem necessárias, conforme dispõe o art. 69 da Lei 
nº 8.666/93.  
 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 

CLÁUSULA NONA – A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar do dia 
posterior à assinatura, sem possibilidade de prorrogação. 
 

DOS ANEXOS: 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– Fazem parte integrante desse contrato, independente 
de reprodução, a proposta apresentada pela Contratada, bem como a Dispensa de 
Licitação nº 35/2018 e seus anexos. 
 

DO FORO: 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Quaisquer dúvidas, que em razão do Contrato 
venham a surgir entre as partes contratantes, serão dirimidas pelo Foro desta Comarca 
de Candelária. 
 
 E, por estarem de perfeito e comum acordo, firmam o presente contrato, em 
duas vias de igual teor e forma perante duas testemunhas. 
 
   Candelária, ......de ............... de 2018. 
 
 
PAULO ROBERTO BUTZGE                      GREICI ROSIANE SCHAEFER PETRY 
     Prefeito Municipal          CESPRO  PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 

  
 
TESTEMUNHAS: 
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