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CONTRATO Nº 014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Código registro TCE: 1B4C862A480CD6E4E48C1841A93168E5D44305FA 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE XANXERÊ, inscrita no 

CNPJ sob o nº 83.828.285/0001-80, com endereço na 

Rua Rui Barbosa, 238, Centro, cidade de Xanxerê, 

Estado de Santa Catarina, neste ato representado por 

seu Presidente, SERGIO DE SOUZA NUNES, 

doravante denominado simplesmente de 

CONTRATANTE. 

 

WSEI - Soluções Especiais Informatizadas Web 

Ltda., pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na 

Rua Paraíba nº 180, Bairro Pátria Nova, na cidade de 

Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita 

no CNPJ sob o nº 19.230.074/0001-42, fone (51) 

3466.8444, e-mail wsei.comercial@gmail.com, neste 

ato representada pelo seu Diretor, Sr. ÉDISON PIRES 

MACHADO, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na 

OAB/RS sob o nº 27.155, CPF nº 335.590.740-53 e RG 

nº 6009290121, doravante simplesmente denominado 

de CONTRATADA. 

 

As partes acima qualificadas celebram o presente CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que se regerá pelas disposições da Lei federal nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021, bem como pelas normas contidas nas cláusulas que seguem 

abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa 

especializada, para auxiliar a Câmara Municipal de Vereadores de Xanxerê, nos 

procedimentos visando à revisão jurídico-legal de seu Regimento Interno, consistindo o 

serviço na apresentação de minuta de texto revisado do referido Estatuto, na forma de 

minudente Anteprojeto de Resolução, devidamente adequado às normas federais e 

estaduais que regem a matéria, especialmente as respectivas Constituições, Federal e 

Estadual, bem como levando em conta outras diretrizes infraconstitucionais de 

relevância para as municipalidades brasileiras, especialmente a Lei Orgânica Municipal 
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de Xanxerê, conforme especificações a seguir elencadas e observados o Plano de 

Trabalho, anexo ao presente contrato. 

 

Parágrafo único: A CONTRATADA deverá entregar o objeto com a observância das 

seguintes características técnicas: 

 

 I - para oferecer melhor acabamento e maior resistência ao material, o 

Anteprojeto de Resolução deverá ser impresso no formato de caderno; 

 II - a encadernação deverá ser efetuada com garras de anel duplo (sistema 

também conhecido como garra inglesa ou wire-o) oferecendo, com isso, a possibilidade 

de abertura dos cadernos em 360º; 

 III - as capas dos cadernos deverão ser apresentadas no formato “capa dura”, 

impressas com a respectiva identificação do material (RI) neles contidos; 

 IV - as páginas (miolo do material propriamente dito) deverão ser impressas em 

papel de gramatura 90 e no formato A3; 

 V - a impressão deverá ser concebida de modo a destacar as partes do texto 

legal que foram alteradas, através da utilização de cores diferentes para cada dispositivo 

modificado ou acrescentado; 

 VI - para separar de modo claro o texto dos dispositivos legais das respectivas 

justificativas das alterações sugeridas no Anteprojeto, as páginas dos cadernos deverão 

ser divididas verticalmente ao meio, utilizando-se o lado esquerdo para a parte 

normativa do diploma legal e o lado direito para as justificativas, notas técnicas ou outros 

elementos necessários e facilitadores do entendimento do que está sendo proposto em 

termos de modificações ou acréscimos dos seus dispositivos; 

 VII - para os dispositivos que tiverem suas redações alteradas, deverão ser 

apresentadas, do lado direito de cada página as redações modificadas, isto é, as 

redações atuais, que ainda estão vigendo, até que as modificações então sugeridas 

sejam efetivamente aprovadas no Plenário da Câmara de Vereadores;  

 VIII - as páginas dos cadernos deverão ser numeradas, devendo cada exemplar 

contar, também, com um índice, alocado no início de cada volume, cuja nomenclatura 

dos tópicos deverá ser a mesma utilizada para a identificação dos respectivos títulos, 

capítulos, seções, subseções e/ou outras unidades nas quais for articulado o texto do 

RI;  

 IX - deverá ser anexado pelo menos dois cadernos um PENDRIVE contendo a 

redação, na íntegra, do Regimento Interno já devidamente alterado, sendo 

desnecessário constar em tais mídias eletrônicas as anotações que forem alocadas do 

lado direito das suas páginas, conforme discriminado acima; 

 X - o número de exemplares dos cadernos a serem entregues deverá observar 

a seguinte “equação”: Quantidade de cadernos = Número de vereadores da Câmara + 

1 (um) exemplar. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

 

O preço dos serviços ora contratados importa em R$ 22.000,00 (vinte 

e dois mil reais), cujo pagamento será efetuado nas seguintes condições e prazos: 

 - R$ 11.000,00 (onze mil reais), em até 30 (trinta) dias da data de assinatura 

deste Contrato; 

 - R$ 11.000,00 (onze mil reais), após entrega do Objeto contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

 

Na hipótese de inexecução do Contrato, ainda que de forma parcial, 

ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades abaixo estatuídas, garantido o direito de 

ampla defesa e do contraditório: 

 a) advertência: caso verifique-se a falta de presteza, eficiência ou 

descumprimento dos prazos neste instrumento previstos, especialmente ao que diz 

respeito às atualizações da base de dados que ora tem seu uso licenciado;  

 b) multa: no valor correspondente a 1% (hum por cento) do valor global do 

Contrato, por dia de atraso, caso haja reincidência específica; 

 c) suspensão do direito de firmar contratos com a CONTRATANTE: na hipótese 

de reiterado descumprimento das obrigações assumidas, pena esta que vigerá pelo 

prazo de 12 (doze) meses; 

 d) declaração de inidoneidade para participar de licitação promovida pela 

CONTRATANTE: caso recuse-se, sem motivo justo, à prestação dos serviços 

contratados. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO 

 

A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato caso 

verifique-se a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas nos artigos 155 a 163, da 

Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Parágrafo Primeiro:  A CONTRATADA poderá rescindir o pacto ora firmado, na 

hipótese de atraso superior a 90 (noventa) dias pela CONTRATANTE, dos pagamentos 

devidos. 

Parágrafo Segundo: Este Contrato será rescindido, também, de forma automática, nas 

hipóteses de suspensão do direito de contratar e de declaração de inidoneidade, 

previstas nas alíneas "c" e "d" da Cláusula Terceira. 

 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 
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Os serviços ora contratados serão entregues no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, a contar da data de assinatura do presente instrumento de contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE VALIDADE DESTE PACTO 

 

O prazo de validade deste Contrato expirar-se-á com a entrega dos 

serviços à CONTRATANTE pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Os recursos financeiros necessários para a contraprestação dos 

serviços objeto deste Contrato advirão da rubrica 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos 

Profissionais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO  

 

As partes elegem o Foro da sede da CONTRATANTE para dirimir 

eventuais dúvidas que surjam na vigência deste instrumento. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente 

instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que 

também o subscrevem. 

 

Xanxerê/SC, 7 de dezembro de 2021. 

 

 

Exmo. Sr. Sergio de Souza 

Nunes 

Presidente 

 

WSEI – Sol. Esp. Inform. Web 

Ltda. 

Contratada 

 

Testemunhas: 

 

_____________________________________ 

Nome: Rodinaldo Luiz de Oliveira 

CPF: 605.365.279-20 

 

_____________________________________ 

Nome: Alvair Alves 

CPF: 933.442.879-15 


