
  

  

 

ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA  

   

  
Prefeitura Municipal travessa da constituição, s/n, centro, cep:68774-000  

CNPJ: 01.613.320/0001-80  
  

  

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0303/2018 

  

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 

ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÙBLICA QUE ENTRE SI FAZEM, A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA, órgão municipal, sediada a Trav. Constituição, S/N, bairro 

Centro, na Cidade de São João da Ponta, Estado do Pará, inscrita no CGC/MF sob o nº. 0161332000001-80, 

doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito, Carlos Feitosa de Castro, 

Prefeito Municipal, portador do RG n° 1682584, inscrito no CPF nº 288.312.842-15. E a empresa Ana 

Cláudia Mussi Haase da Fonseca - ME ● CNPJ: 23.792.525/0001-02, com endereço na avenida Senador 

Lemos, 791, Sala 1603. CEP: 66050-000, Bairro: Umarizal. Cidade: Belém. Estado: Pará. Representado por 

Sr. Ana Cláudia Mussi Haase da Fonseca, brasileira, administradora, portador do CPF: 968.919.802-59 e RG: 

4303478 SSP/PA, Denominado CONTRATADO as partes adiante nomeadas e qualificadas celebram o 

presente termo o Objeto: Contratação dos serviços de Assessoria Técnica Especializada em 

Transparência Pública, incluindo criação de site governamental, portal da transparência, diário oficial, 

e-sic, ouvidoria, portal de notícias e obras públicas, agenda de eventos, guia de serviços, TV online, 

hospedagem do site, e-mails governamentais, cadastro e capacitação dos servidores municipais, 

relatórios mensais, coleta, revisão e publicação constante das informações necessárias,  para atender a 

Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e a Lei da Transparência (LC 131/2009), conforme 

exigências dos Tribunal de Contas, Ministério Público Federal (MPF) e outros, para atender às 

necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Ponta, durante o exercício de 2018, no período de 

09 meses, mediante as condições insertas nas cláusulas abaixo: Tendo em vista o que dispõe as normas gerais 

da Lei federal nº 8.666/93, modificada posteriormente, e a autorização contida no despacho do Processo 

nº020/2018, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2018,notória especialização que  celebram o 

presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULAS:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato é celebrado pelo prazo de até 09 (nove) meses, 

compreendendo o período de 17 de abril  à 31 dezembro de 2018.  

CLÁUSULA SEGUNDA - Contratação dos serviços de Assessoria Técnica Especializada em Transparência 

Pública, incluindo criação de site governamental, portal da transparência, diário oficial, e-sic, ouvidoria, portal 

de notícias e obras públicas, agenda de eventos, guia de serviços, TV online, hospedagem do site, e-mails 
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governamentais, cadastro e capacitação dos servidores municipais, relatórios mensais, coleta, revisão e 

publicação constante das informações necessárias. 

Descrição detalhada dos serviços 

Tecnologia Implantada  

● Site responsivo: Desenvolvido para se adaptar a celulares, tablets, etc. Sistema de gerenciamento 

utilizado é o WordPress.  

● Portal da transparência: Para publicação de todas as informações exigidas por lei.  

● Diário oficial: Para publicação dos atos oficiais da prefeitura ou câmara.   

● E-sic: Sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão.   

● Ouvidoria: Sistema eletrônico para elogios, reclamações, denúncias e sugestões.  

● Portal de notícias e obras públicas: Para assessoria de comunicação divulgar o trabalho realizado pela 

prefeitura ou câmara.   

● Agenda de eventos: Para publicação dos eventos realizados pela prefeitura ou câmara.  

● Guia de serviços: Para publicação dos serviços oferecidos pela prefeitura ou câmara. Ex: emissão de 

RG, certificado militar, carteira de trabalho, etc.  

● TV Prefeitura / Câmara: Para publicação de vídeos e transmissões ao vivo.   

● Hospedagem do site: Com capacidade de armazenamento ilimitado e backup diário.   

● E-mails governamentais: 50 contas de e-mail (ex: gabinete@saopaulo.sp.gov.br).  
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Assessoria  

Cadastro dos Responsáveis de Cada Setor em cada um dos setores da prefeitura ou câmara será escolhido um 

responsável para enviar o conteúdo do devido setor. Serão coletados os dados das pessoas responsáveis e 

realizar cadastro.   

 Capacitação 

Após o cadastro, será realizado uma capacitação completa com os responsáveis para fornecer as informações 

para publicação específicas de cada setor. A capacitação é feita por telefone e demora cerca de 20 minutos.  

Coleta, Edição, Revisão e Publicação do Conteúdo 

A empresa realizará contato constantemente com os responsáveis cadastrados, para coletar o conteúdo 

necessário, com equipe especializada que irá editar, revisar e publicar o conteúdo de acordo com o que é 

exigido pelas leis. Esse processo é constante e contínuo. Exemplos a comissão permanente de licitação irá 

fornecer todos os arquivos licitatórios como editais, homologações e contratos gerados no período.  

Monitoramento 

 Mensalmente, serão apresentados relatórios para a autoridade homologadora senhor Prefeito Municipal 

/presidente ou outro encarregado designado. Neste relatório vamos informar tudo que foi publicado, o que 

deixou de ser publicado, o que falta ser publicado, porque ainda não está publicado, etc. Com base neste 

relatório, o prefeito/presidente ou seu encarregado pode cobrar os responsáveis pela falta de envio das 

informações solicitadas.  

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO(A), pelo adimplemento total do 

OBJETO do ajuste, mediante ATESTADO emitido pelo Gestor o Sr. Prefeito Municipal, o valor total de 

R$5.850,00.( cinco mil e oitocentos reais), que serão pagos em 09  (nove) parcelas mensais de 

R$650,00(seiscentos e cinquenta reais mensal), até o 10 (décimo) dia útil do mês subsequente a realização 

dos serviços com a emissão da nota fiscal atestada pelo Gestor.  
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Parágrafo Primeiro - Compete a(o) CONTRATADO(A) Todos os encargos sociais originários da execução do 

presente Contrato, incluindo - se entre outros, impostos, frete, taxas e obrigações relativas á Legislação 

Trabalhista e previdenciária.  

Parágrafo Segundo - A despesa citada correrá á conta da seguinte dotação orçamentária.  

Exercício Financeiro: 2018. 

Dotação Orçamentária:020303 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Funcional  Programática: 04.123.0003.2009.0000 – Gestão da Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças 

Categoria Econômica: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATANTE por meio da Secretaria de Administração da Prefeitura  

Municipal, exercerá a fiscalização do presente ajuste, obrigando-se o(a) CONTRATADO(A) a facilitar as 

ações inerentes, sob pena de caracterizar descumprimento contratual e sujeitar-se as penalidades cabíveis.  

CLÁUSULA QUINTA - O presente ajuste poderá ser rescindido nos casos arrolados pela Lei Federal nº. 

8.666/93.  

CLÁUSULA SEXTA - O Contrato terá vigência de até 09 (nove) meses, e será admitida a prorrogação através 

de Termo Aditivo, nas hipóteses previstas no artigo 57, da Lei nº.8.666/93.  

CLAUSULA SÉTIMA - O presente instrumento tem fundamento jurídico em procedimento administrativo 

realizado por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº03/2018, notória especialização homologado e 

adjudicado pelo Sr.Prefeito Municipal. Regulando essa peculiar hipótese de contratação sem licitação, 

estabelece o art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, ser inexigível a licitação "... para a contratação de serviços 

técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação".  

CLÁUSULA OITAVO - DA RESCISÃO DO CONTRATO.  

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente por parte do CONTRATANTE, nos termos dos artigos 77 

e seguintes da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, assegurando ao CONTRATADO as garantias 

constitucionais do devido processo legal e ao direito de ampla defesa e contraditório, se: O contratado não 

cumprir as suas obrigações contratuais. Houver razões de interesse do serviço público, devidamente 

fundamentadas. Poderá também ser rescindido bilateralmente, mediante acordo firmado entre as partes. Por 

decisão judicial transitada em julgado.  
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CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS  

9.1) Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II, do Capítulo IV da Lei nº 8.666/93 a 

Contratado poderá incorrer nas seguintes multas: 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato por dia 

de atraso na disposição do objeto licitado e/ou se deixar de cumprir uma das cláusulas do respectivo contrato; 

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, se por culpa da contratado for o mesmo rescindido, sem prejuízo 

das perdas e danos decorrentes.  

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os valores acima mencionados serão atualizados à época da inflação 

contratual.  

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O valor referente às multas, será descontado do pagamento a que fizer jus a 

contratado.  

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - As multas previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas 

ou cumulativamente.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES  

10.1) - Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato, poderão ser aplicadas as seguintes Penal 

idades. Advertência; Multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato; Suspensão temporária de participação 

em licitação; Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; Poderá o 

CONTRATANTE sustar o pagamento, nos seguintes casos: descumprimento das obrigações do 

CONTRATADO para com o contratante; erros, omissões ou vícios na Nota Fiscal/Recibo.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O CONTRATADO(A) é responsável pelos danos causados diretamente 

à administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo o órgão interessado, conforme 

disposto no artigo 70 da Lei nº.8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o Foro da Comarca da CIDADE de SÃO JOÃO DA PONTA, 

excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que possa ser, para dirimir quaisquer dúvidas, omissões ou 

litígios decorrentes deste Contrato, de conformidade com o disposto na legislação em vigor. Os casos 

porventura omissos serão resolvidos pela aplicação do disposto na Lei Federal nº.8.666/93.  

E, por estarem assim, justas e CONTRATADOS entre si, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, produzindo seus efeitos legais a partir de sua assinatura.  
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São  João da  Ponta- PA, 18 de abril de 2018.  

  

  

  

              CONTRATANTE                                                                           CONTRATADO  
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