
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 085/2019 PROCESSO 55/2019 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2019. 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ERVAL SECO, 

Estado do Rio Grande do Sul, com endereço da Prefeitura na Avenida do Comercio, 364, Erval 

Seco/RS, inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal Sr. LEONIR KOCHE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 

373.242.250.04 e portador da Cédula de Identidade sob nº 8022227568 expedida pela SSP/RS 

residente e domiciliado na Avenida Emílio Falcão 05, na cidade de Erval Seco – RS, nesta 

cidade de Erval Seco-RS, doravante denominado CONTRATANTE ou simplesmente 

MUNICÍPIO, e a Empresa SAFEWEB - Segurança da Informação Ltda, CNPJ Nº 

01.579.286/0001-74 com sede na Av. Princesa Isabel, 828 – Santana na cidade de Porto Alegre-

RS, CEP nº 90620-000, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, nas 

condições expressas nas cláusulas a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente contrato é o fornecimento de solução para implantação da Nota 

Fiscal de Serviços no Município. A solução apresentada compreende Gestão do ISS pelo fisco 

municipal, programa emissor da NFS-e para os prestadores, solução para Declaração de 

Serviços Prestados por não usuário da NFS-e e solução de geração e gestão das GIAS emitidas 

e recolhidas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO. 

Solução NFS-e Safeweb   R$ 0,00 (sem custo) 

Instalação e treinamento    R$ 0,00    

 

2.1 Custo para o Prestador independente da modalidade de custo acima: 

 

a) Cadastro de Clientes e Serviços instalado na máquina do cliente, sem nenhum custo pelo 

programa, nem mensalidade, apenas o custo do certificado digital emitido pela Safeweb. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA 

3.1. O prazo de vigência do contrato é 12 meses. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 

4.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária. 

Órgão 03- Secretaria Municipal da Administração e Coordenação Geral 

Unidade 01 – Secretaria Municipal da Administração 

Proj./Atividade 2.003– Manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Administração 

25-3.3.90.39.00.00.00.00  – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS DO PRODUTO: 

 

Recursos disponibilizados para a Prefeitura 

 



1. Data Center com nível de segurança padrão ICP-Brasil, 

2. Processamento e aprovação das NFS-e com índice de disponibilidade de 99,9%, 

3. Certificado Digital da Prefeitura instalado em HSM (aprovação das NFS-e), 

4. Uso de Carimbo de Tempo ICP-Brasil,  na autorização das NFS-e, 

5. Portal seguro para gestão das NFS-e, incluindo: 

a. Monitoração da arrecadação de ISS em tempo real, 

b. Base de dados de todo exercício fiscal on-line, 

c. Cadastro e ficha financeira dos Prestadores, 

d. Geração e Controle das GIAs geradas e pagas, 

e. Estatísticas sobre prestadores e serviços prestados, 

f. Gestão on-line dos RPS gerados e das NFS-e autorizadas, 

g. Declaração de Serviços Prestados para não emitentes da NFS-e.  

 

6. Suporte aos técnicos da Prefeitura das 07:00 as 19:00 Hs 

Recursos disponibilizados ao Contribuinte 

 

1. Emissor de NFS-e  on-line  e  off-Line imunes a fraude, 

2. Gestão automática e seguro do envio dos RPS, mesmo gerados off-line, 

3. Webservices para integração com sistemas de ERP, 

4. Processamento de RPS em Lote, 

5. Simplificação das obrigações acessórias, dispensa de AIDOF, declarações, etc, 

6. Dispensa tomador da escrituração das NFS-e sobre os serviços tomados, 

7. Declaração de Serviços Prestados para não emissores da NFS-e, 

8. Portal para consultas, incluindo: 

a. Consulta a GIAs disponíveis para pagamento de ISS,  

b. Conta corrente do prestador e tomador, 

c. Situação dos RPS gerados e das NFS-e autorizadas, 

9. Exportação da NFS-e para fins contábeis e de guarda, 

10. Suporte 24 Horas x 7 Dias por semana. 

 

Recursos necessários à Prefeitura 

 

1. Certificado digital da Prefeitura para assinatura das NFS-e, 

2. Certificado para os fiscais tributários, 

3. Leitoras de Cartão PKI, 

4. Computador com acesso à internet. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

6.1. O não cumprimento do presente contrato pela contratada implicará nas penas 

previstas nos Art. 81 a 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que a multa, se aplicada, poderá ser de: 

6.2. De 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva contratação no caso de 

inexecução total do contrato; 

6.3. De 1% (um por cento) sobre o valor da respectiva contratação, por dia de atraso 

no prazo de entrega. 



6.4 De 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação no caso de 

inexecução parcial do contrato.   

6.5. A contratada será advertida por escrito sempre que verificadas pequenas falhas 

técnicas corrigíveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO 

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido: 

7.2. Por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo a contratada pelo 

valor dos serviços efetivamente realizados, não lhe sendo devido outro valor a título de 

indenização ou qualquer outro, no presente. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Situações não previstas expressamente neste instrumento, e acaso incidentes, 

regular-se-ão pelo contido na Lei Federal nº 8.666/93, e alterações subseqüentes. 

 

CLÁUSULA NONA – - DO FORO 

9.1. As partes elegem o Foro da cidade de Seberi/RS, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes 

do presente Contrato. 

9.2. E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de 

igual teor e forma, para que produza os jurídicos e desejados efeitos. 

              

Erval Seco /RS, 30 de abril de 2019. 

 

 

 

LEONIR KOCHE                                                             SAFEWEB-Segurança da Inf. Ltda                                                         

Prefeito Municipal                                                                   CONTRATADA   

 

        

                                                                                                                
De acordo em data supra 

 

 

Assessoria Jurídica 

 

 

 


