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MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

CONTRATO 062/2022 

 

EDITAL DE ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2022 (2016/2022) 

N° DO PROCESSO: 2087/2022 

Contrato celebrado entre o Município de Restinga 

Sêca e o SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – SEBRAE/RS, para execução 

do Radar Turístico do Município. 

 

 O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA, RS, CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato 

representado pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, Eng. Agrônomo, 

inscrito no CPF sob n° 001.803.030-07 e RG sob nº 5078300091, residente e domiciliado na Av. Júlio 

de Castilhos nº 259, apto 402, Centro, Restinga Sêca, denominado doravante CONTRATANTE, e de 

outro lado SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL – SEBRAE/RS,entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, 

instituída sob a forma de serviço social autônomo,inscrita no CNPJ sob nº 87.112.736/0001-30, com 

sede à Rua Sete de Setembro n.º 555, CEP 90010-190, em Porto Alegre - RS, neste ato representado 

na forma de seu Estatuto Social, doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o 

presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO   

1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de execução do Radar Turístico do 

Município de Restinga Sêca, através da cooperação técnica e financeira, com o objetivo de 

compreender as potencialidades e os desafios do município em relação ao desenvolvimento do turismo 

para orientar e subsidiar decisões de posicionamento e de investimento, bem como avaliar as 

condições e oportunidades existentes, solicitada pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, 

Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, conforme Termo de Referência ANEXO I. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. A execução do objeto do presente contrato dar-se-á através da prestação de serviços, a qual 

compreenderá 4 etapas: 

2.1.1. ETAPA 1 - Desk Research. 

a) Caracterização geral do município e da região. 

b) Principais atividades econômicas do município e da região; número e tipos de empreendimentos. 

c) Informações populacionais, de renda, emprego e PIB. 

d) Situação econômica atual, perspectivas de novas atividades e de investimentos em turismo. 

e) Atividade econômica de turismo atual (é explorada?). 

f) Levantamento preliminar de informações para a avaliação do Radar. 8 dimensões + Governança e 

Cooperação. 

g) Identificação de contatos e agendamento das entrevistas. 

2.1.2. ETAPA 2 – Entrevistas. 

a) De 6 a 10 entrevistas por município (dependendo do porte e da pertinência): 

b) Representante do poder público municipal (Secretário de Turismo, turismólogo ou cargo 

aproximado). 

c) Agência de turismo do município. 

d) Empreendedores locais (gastronomia, hotelaria, transporte turístico, etc.) 

e) Representante de entidade empresarial/associação. 

f) Especialista: historiador e/ou gestor de empreendimentos/atrativos turísticos (casa de cultura, 

museus, etc.). 

g) +Indicações que podem vir das entrevistas realizadas. 

2.1.3. ETAPA 3 - Campo. 

a) Etapa in loco no município: 

Usuario
Destacar

Usuario
Destacar
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b) Reunião/visita à Prefeitura Municipal: Secretaria de Turismo ou equivalente, Conselho de Turismo 

ou outro órgão pertinente. 

c) Complemento de entrevistas da Fase 2. 

d) Pesquisa de campo: 

e) Visitas, observações e registros de imagens. 

f) Avaliação complementar das 8 dimensões do Radar (itens da planilha de avaliação assinalados 

como “Campo” e “Desk/Campo”). 

2.1.4. ETAPA 4 – Relatório. 

a) Análise e relativização da pontuação de cada dimensão. 

b) Elaboração do relatório final por município. 

c) Caracterização e contextualização geral do município. 

d) Descrição crítica e evidenciada das 4 dimensões de “estrutura”. 

e) Descrição crítica e evidenciada das 4 dimensões de “atrativos”. 

f) Apresentação do Radar Turístico. 

g) Elaboração da Matriz SWOT (forças, fraquezas, ameaças e oportunidades). 

h) Elaboração das conclusões: análise crítica do posicionamento turístico e das principais 

oportunidades. 

i) Apresentação remota (webconf) para representantes da prefeitura. 

2.1.4.1. Cada relatório deverá conter: 

a) Detalhamento da metodologia empregada; 

b) Caracterização do município; 

c) Descrição analítica dos principais atrativos turísticos; 

d) Descrição analítica da infraestrutura relacionada ao turismo; 

e) Análise das informações disponíveis na internet; 

f) Síntese em relação à promoção do turismo (o desempenho ilustrado no Radar Turístico resultante 

das análises de atrativos e infraestrutura); 

g) Pontos fortes e oportunidades; 

h) Pontos fracos e que precisam ser melhorados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 O valor total a ser pago corresponde ao montante total de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos 

reais). 

3.2. O pagamento será realizado em 04 (quatro) parcelas iguais e consecutivas de R$ 1.725,00 (mil 

setecentos e vinte e cinco reais), a partir de setembro de 2022, mediante apresentação da fatura e 

aprovação desta pela Secretaria responsável. 

3.3. Para agilizar o pagamento, deverá constar no documento de liquidação o seguinte número deste 

contrato. 

3.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA (IBGE) 

do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com 

juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

3.5. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

3.6. O contrato poderá ser reajustado anualmente, por ocasião de renovação da vigência contratual, de 

acordo com a variação do IPCA (IBGE), ou por outro índice que vier a substituí-lo. 

3.7. Em caso de inadimplência superior a 15 (quinze) dias poderá o CONTRATADO suspender os 

trabalhos em desenvolvimento, sendo os mesmos retomados imediatamente após a regularização da 

parcela inadimplida. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS CONTRATUAIS 

4.1. O prazo de vigência e execução do presente contrato será a contar da data de sua assinatura até o dia 

31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado a critério da contratante com anuência da contratada, 

até os limites legais. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO ORÇAMENTO MUNICIPAL 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 
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Classificação Funcional Programática 
Atividade/Projeto/Elemento 

de Despesa 
Fonte Bloqueio R$ 

13 695 00 40 21 44 2144 339039 01 6.900,00 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES: 

6.1. DA CONTRATADA: 

a) Executar o objeto deste contrato estritamente dentro das especificações contratadas, garantindo a 

boa qualidade dos serviços, observados o detalhamento do objeto conforme Anexo I; 

b) Nomear um responsável para representá-lo junto à CONTRATANTE para fins de execução do 

contrato; 

c) Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas; 

d) Arcar com suas despesas de transporte e alimentação, ou qualquer outra decorrente da prestação do 

serviço contratado. 

e) Disponibilizar à CONTRATANTE informações sobre a execução de todas as etapas e atividades, 

bem como prestar informações e esclarecimentos que lhe sejam solicitados a qualquer tempo, 

referentes ao objeto contratado; 

f) Cumprir dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter, durante todo 

o período de execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

processo de contratação e os dados cadastrais da empresa atualizados; 

g) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato; 

h) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, ou aos bens da mesma, ou ainda 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE; 

i) Reportar imediatamente à CONTRATANTE quaisquer anormalidades e irregularidades observadas 

na execução; 

j) Arcar com eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 

ou irregularidade cometidas por seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução 

do contrato; 

k) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quanto à 

execução. 

l) Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da 

prestação de serviços objeto deste contrato; 

m) Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre os serviços objeto 

deste contrato; 

n) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes em que possam ser vítimas seus empregados e 

prepostos, nas dependências da CONTRATANTE, ou em qualquer outro local onde estejam 

atendendo o objeto desse contrato, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação 

em vigor; 

o) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução do objeto do 

presente contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista tenha que ser apresentada para 

aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, desde que de 

responsabilidade doCONTRATADO. 

p) Disponibilizar metodologias para atender as necessidades dos participantes; 

q) Disponibilizar profissionais para aplicar as metodologias durante o programa; 

r) Relatar à Prefeitura Municipal de RESTINGA SÊCA os serviços do SEBRAE/RS realizados; 

s) Monitorar e comunicar a evolução dos trabalhos previstos na parceria. 

t) Em conjunto com a Prefeitura, selecionar e mobilizar as empresas e parceiros estratégicos 

para participarem do programa; 

u) A CONTRATANTE deterá os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações 

técnicas, da documentação produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução da 

contratação, inclusive aqueles produzidos por terceiros, no caso de autorização da CONTRATANTE 

para prestação de serviços subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penas cabíveis. 

6.2. DA CONTRATANTE: 
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a) Designar e apresentarà CONTRATADA o preposto da Administração responsável pela fiscalização do 

cumprimento do Contrato; 

b) Prestar todos os esclarecimentos necessários ao adimplemento das obrigações; 

c) Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei 

nº 8.666/93; 

d) Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao preposto da CONTRATADA para que as 

falhas possam ser corrigidas a tempo; 

e) Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, 

imprecisão ou desconformidade verificada no fornecimento do equipamento, fixando-lhe prazo para 

regularização, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas; 

f) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para substituição do equipamento impróprio para 

uso; 

g) Efetuar o pagamento na data aprazada; 

h) Não efetuar nenhum pagamento à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação 

qualquer obrigação que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual. 

i) Em conjunto com o Sebrae, selecionar e mobilizar as empresas e parceiros estratégicos para 

participarem do programa; 

j) Definir os locais a serem visitados; 

k) Sensibilizar e convidar participantes para as ações em grupo; 

l) Monitorar a evolução dos trabalhos previstos na parceria; 

m) Nas ações presenciais, providenciar a estrutura necessária para as mesmas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de 

participante do certame ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às 

seguintes penalidades: 

7.2. As penalidades serão: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal por até 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.3. Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, serão 

devidamente registradas. 

7.4. Serão aplicadas as penalidades: 

7.4.1. Quando da não manutenção da proposta escrita ou lance verbal por parte da empresa vencedora; 

7.4.2. Quando da apresentação de declaração ou documentação falsa para participação no certame por 

qualquer licitante; 

7.4.3. Por comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal por parte de qualquer licitante; 

7.4.4. Quando houver recusa injustificada da empresa em assinar o contrato, ou não assiná-lo dentro 

do prazo estabelecido pelo Município; 

7.4.5. Sempre que verificadas pequenas irregularidades; 

7.4.6. Quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material (ais) solicitado(s) e/ou execução 

do(s) serviço(s) por culpa da empresa; 

7.4.7. Quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material (ais) entregue(s) e/ou no(s) 

serviço(s) executado(s); 

7.4.8. Quando houver descumprimento das cláusulas constantes no contrato ou de dever originado de 

norma legal ou regulamentar pertinente. 

7.5. A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que 

se verificarem pequenas irregularidades. A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais 

elevada, a critério do Município. 

7.6. A multa será de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total 

registrado, para o caso previsto no item 7.4.6, limitado ao prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

7.7. Para os casos previstos nos subitens 7.4.7 e 7.4.8 serão aplicadas a multa de até 10% (dez por 

cento) sobre o valor total registrado. 
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7.8. A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas na lei. 

7.9. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, quando 

for o caso, da garantia prestada ao contrato ou cobrada judicialmente. 

7.10. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

7.11. A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de 

inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade. 

7.12. O fornecedor punido suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou 

declaração de inidoneidade para licitar será inscrito no CMEPE – Cadastro Municipal de Empresas 

Penalizadas nos temos da legislação. 

7.13. Além das situações previstas acima, o contrato poderá ser cancelado ou suspenso, facultado a 

defesa prévia do interessado, nos seguintes casos: 

7.14. Pela Administração, quando: 

a) por razões de interesse público, devidamente fundamentados. 

7.14.1. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 

cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao contrato. 

7.15. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do contrato, nos casos previstos nos itens 

acima será feita por correspondência com aviso de recebimento (AR), juntando-se comprovante aos 

autos que deram origem ao contrato. 

7.16. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita 

por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o contrato a 

partir da publicação. 

7.17. A solicitação do fornecedor para cancelamento do contrato (prevista no subitem 7.14.1) somente 

o eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada antes da data da convocação 

para assinatura do contrato, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no 

instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

7.18. Caso haja a desistência do CONTRATANTE após o início da prestação de serviços, será cobrada 

uma multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO 
8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993 e está 

vinculada a Dispensa de Licitação nº 021/2022 (2016/2022). 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução contratual será efetuada por servidor designado pela portaria anexa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO E DO CANCELAMENTO 

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da Lei 

8.666/93, em caso de rescisão administrativa. 

10.1.1. Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 

8.666/93; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; e 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

10.2. Em caso de rescisão, a CONTRATADA terá direito a receber o pagamento correspondente ao 

serviço executado. 

10.3. A CONTRATANTE poderá cancelar a prestação de serviços presencialmente nas Unidades do 

Sebrae ou pela Central de Relacionamento (0800 570 0800).  

10.3.1. Para os cancelamentos efetuados antes do início dos serviços, os valores porventura pagos 

serão devolvidos. 

10.3.2. No caso de cancelamentos efetuados após o início dos serviços, o CONTRATANTE deverá 

efetuar o pagamento da prestação de serviços executada, conforme atividades do Relatório de 

Execução firmado, até a formalização de cancelamento, na forma descrita no caput. 



 

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000 - CNPJ: 87.490.306/0001-51  

Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

10.3.3. Ocorrendo o inadimplemento da parcela prevista na Cláusula Terceira, decorrido o período de 

90 (noventa) dias da data de vencimento da parcela não paga, o contrato poderá ser rescindido 

unilateralmente pelo CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Pelo presente instrumento a CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a subcontratar a 

execução de parte do objeto deste contrato, respeitados os princípios básicos da licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE 

12.1. As partes comprometem-se a, mesmo após o término do presente instrumento, manter completa 

confidencialidade e sigilo sobre quaisquer informações obtidas em razão do presente contrato, 

reconhecendo que não podem utilizá-las de modo indevido, nem divulgar ou fornecer esses dados a 

terceiros, salvo com expressa autorização, por escrito, da outra parte. 

Subcláusula única. A parte infratora responde civil, administrativa e criminalmente por quaisquer 

danos causados à outra parte ou a terceiros em virtude da quebra da confidencialidade e sigilo a que 

estão obrigadas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PROTEÇÃO DE DADOS 

13.1.  Cada uma das Partes garante e assegura que cumpre com as diretrizes estabelecidas na Lei nº 

12.965/2016 (Marco Civil da Internet) e na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), 

estando cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis, obrigando-se a adotar todas as 

medidas razoáveis para garantir, por si, seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que 

utilizem os Dados Protegidos somente de modo a viabilizar a execução do presente Contrato.  

Subcláusula única. Na ocorrência de qualquer incidente de segurança relacionado ao tratamento de 

dados pessoais, objeto do presente contrato, uma parte deve comunicar à outra, com brevidade, sob 

pena de incorrer nas penalidades da legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PRERROGATIVAS 

14.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE relativos ao presente Contrato e 

à rescisão administrativa de que trata o art. 77 da Lei nº 8.666/93, bem como as prerrogativas abaixo 

elencadas: 

a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos 

termos do art. 65 a Lei n.º 8.666/93; 

b) Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93; 

c) Aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato; 

d) Fiscalização da execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou casos 

omissos a este Contrato. 

 

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e teor. 

 

Restinga Sêca, 08 de junho de 2022. 

 

  
PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 
 

 
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL – SEBRAE/RS 
Contratada 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 

 



 

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000 - CNPJ: 87.490.306/0001-51  

Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Item Descrição Unidade Quantidade Vlr. Unit. R$ Subtotal R$ 

01 
Execução do Radar Turístico do 

Município de Restinga Sêca. 
Serviço 01 R$ 6.900,00 R$ 6.900,00 

VALOR TOTAL R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) 

 

 




