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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2019 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 004/2019 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MARACANÃ E A ANA 
CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA ME. 

 
 
 

I. PARTES 
 

CONTRATANTE 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANÃ - CMM, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
05.111.596/0001-10, com sede na Av. Magalhães Barata snº, Centro, Maracanã - Estado do 
Pará, (91) - 3721-2643 - CEP: 68.742-190 / Maracanã – Pará, doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. José Augusto da Silva 
Casseb, brasileiro, casado, portador do RG. nº 2171790 – SSP/PA e CPF/MF nº 
363.999.652-68, com competência para assinar contratos, nos termos do Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Maracanã, como também, da Lei Orgânica do Município de 
Maracanã 
 

CONTRATADA 
 
ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
estabelecida Av Rômulo Maiorana, 31, Baixo loja 1, Bairro São Bras, Belém-PA – CEP: 
66093-635, inscrita no CNPJ sob nº 23.792.525/0001-02, neste ato representado pelo sócio 
proprietário Sra. ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA, brasileira portador do RG: 
4303478, residente e domiciliado na Rod. Augusto Montenegro, 3501, Parque Verde, 
Belém–PA. 
 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 
 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente 
individuadas e devidamente qualificadas, resolvem, consoante a autorização exarada nos 
autos do PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019, pactuar o 
presente instrumento contratual que será em tudo regido pela Lei federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações e nas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam a 
seguir: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 
1.1. O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria pública, de natureza 
singular, incluindo: Diagnóstico e levantamento dos problemas atuais em relação à 
Transparência Pública, Escolha de servidores responsáveis em cada setor, Capacitação dos 
servidores escolhidos, Assessoria completa para coleta, revisão e publicação de material 
exigido por lei, Relatórios mensais de acompanhamento e Implantação de toda tecnologia 
necessária para publicação constante das informações obrigatórias, para atender a Lei de 
Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), a Lei da Transparência (LC 131/2009) e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), conforme exigências dos Tribunais de Contas, 
Ministério Público Federal (MPF) e outros, para atender às necessidades da Câmara 
Municipal de Maracanã, durante o exercício de 2019. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

2.1. A prestação dos serviços aqui pactuados será feita no Município do Maracanã/PA e 
no Município de Belém/PA ou ainda em qualquer localidade do País, ressalvada a 
seguinte condição: 

• As despesas de locomoção, alimentação e estada do CONTRATADO fora da 
Comarca de Moju, correrão de conta do CONTRATANTE.. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 
 

3.1. Para execução dos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATADO se obriga a: 
 
 
I. executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações, projetos e 
prazos estipulados; 
II. informar a CONTRATANTE tudo o que esta solicitar no tocante ao objeto do 
presente contrato; 
III. atender às determinações regulares do representante designado  pela 
CONTRATANTE, bem assim as da autoridade superior; 
IV. aceitar a ampliação ou redução do objeto contratado nos limites estabelecidos no § 
1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93; 
V. responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução deste instrumento. 
 
 
3.2. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a CONTRATANTE se 
obriga a: 
 
I. Efetuar o pagamento na forma convencionada na CLÁUSULA QUINTA do 
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presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades 
exigidas; 
II. permitir ao CONTRATADO, livre acesso às instalações da Contratante, para a 
execução dos serviços, bem como, proporcionar toda assistência e as facilidades 
operacionais necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes ao presente 
contrato; 
III. designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente 
contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 
IV. notificar o CONTRATADO, imediatamente, sobre as faltas e  defeitos 
observados na execução do Contrato. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - PREÇOS E CONDIÇÕES: 
 

4.1. A CONTRATANTE pagará o valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) 
mensais , totalizando o valor de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) anuais 
 
4.2. A locação de uso dos sistemas de informática, que serão arrendados pela 
CONTRATADA, não constituirá qualquer transferência de propriedade dos 
SOFTWARES, os quais pertencem, com exclusividade à CONTRATADA, sendo vedado 
à CONTRATANTE vender, transferir, emprestar, ceder, alienar, reproduzir, copiar, gravar 
ou onerar de qualquer forma, no todo ou em parte, os sistemas. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 
 

5.1. O valor total estipulado no item 4.1 da cláusula anterior será reajustado anualmente, 
de acordo com a variação do IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado, calculado pela 
Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice oficial que venha refletir a variação da 
inflação do período, a partir do primeiro mês após a assinatura do presente contrato. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DE SATISFAÇÃO E FUNCIONAMENTO: 
 
6.1. A CONTRATADA garante o funcionamento dos sistemas ora contratados, desde que 
o mesmo seja utilizado de acordo com as instruções e limites constantes nos 
respectivos sistemas, comprometendo-se a trocar, sem nada ter que pagar pela 
CONTRATANTE, a mídia eletrônica de instalação do sistema, em face de defeito 
técnico do mesmo, ou anormalidade comprovada no próprio sistema. 
 
6.2. Nos casos em que a CONTRATANTE use indevidamente os sistemas e estes 
passem a apresentar defeitos motivados por interferências de terceiros, a 
CONTRATADA cobrará à parte pelos serviços extras de reinstalação e/ou recuperação de 
dados danificados. 
 
6.3 - A CONTRATADA não se responsabiliza por danos causados ao sistema por 
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“vírus” de computador, falhas de energia elétrica, ar condicionado, elementos radioativos, 
poluentes ou outros assemelhados. 
 
 
CLÁUSULA SETIMA - DOS SERVIÇOS DE SUPORTE: 

7.1. A CONTRATADA coloca à disposição da CONTRATANTE, durante a vigência deste 
contrato, os serviços de suporte que consistem em apoio e orientação técnica na 
utilização dos sistemas. 

7.2. Os serviços de suporte dos sistemas inclui: informativos, suporte via internet, suporte 
via Internet, suporte telefônico e treinamentos na sede da CONTRATADA, bem como 
a garantia de esclarecimentos de dúvidas através de telefone, fax, e-mail ou correios e 
será prestado em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. 

7.3. Para validade do atendimento pelo Suporte Técnico, em acordo com este contrato, 
a CONTRATANTE deverá: a) consultar à CONTRATADA somente através das pessoas 
que foram treinadas para a utilização dos sistemas; b) comunicar à CONTRATADA, com 
detalhes e precisão, a descrição dos problemas ou pendências relativas ao software, 
fazendo tal comunicação por escrito quando a relevância do problema e as circunstâncias 
assim o exigirem. 

7.4. Caso o serviço extra a ser realizado seja fora da sede da CONTRATADA ficará a 
cargo da CONTRATANTE as seguintes despesas, além dos preços adicionais a serem 
pactuados entre as partes: alimentação, transporte e estadia, conforme condições 
constantes dos anexos. 

7.5. A CONTRATADA poderá firmar um contrato específico com a CONTRATANTE de 
prestação de serviços profissionais, ou através de aditivo a este, com a finalidade de 
atender às normas que vierem a ser negociadas na oportunidade (serviços extras 
constantes do subitem 8.4, ou indicar empresa(s) especializada(s) no ramo de serviços 
de informática, com que a CONTRATANTE negociará os serviços profissionais que 
necessitar. 
 
CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO: 
 

8.1. O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser estendido 
(prorrogado) pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses, conforme art. 57, inciso IV 
da Lei 8.666/93. Entretanto, se qualquer das partes deseje rescindi-lo de pleno direito, 
deverá pagar o valor correspondente a 2 (duas) vezes o valor mensal previsto na cláusula 
quarta a título de multa contratual. 

8.2. Após um ano de vigência do presente contrato, qualquer das partes poderá, a 
qualquer momento, sugerir a renegociação dos preços, com base em comprovada 
defasagem para mais ou para menos, tendo em vista custos ou condições praticadas no 
mercado. 
 
CLÁUSULA NONA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA: 
 

9.1. A CONTRATANTE a partir da assinatura deste contrato, autoriza a divulgação de seu 
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nome, sem ônus, como usuária dos sistemas de informática em publicidade e/ou 
propaganda que a CONTRATADA vier promover. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
10.1. As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, 
correrão por conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal – (Recursos Próprios): 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANÃ. 
Funcional Programática:  
01 031 0001 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal 
 3.3.90.40.00 – Serv. Tecnologia Informação/comunic. – PJ  
3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. 
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FONTE DE RECURSO: 
 

11.1. Os recursos necessários a este instrumento contratual serão oriundos de 
recursos próprios diretamente arrecadados ou transferidos ao Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
12.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia 
defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções. 

12.1.1. Advertência. 

12.1.2. Multa: 
 
a) De 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor a ser pago mensalmente à 
Contratada, pelo atraso injustificado na execução do objeto contratual; 
 
b) De 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato pela inexecução total ou parcial 
do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: 
 

13.1. O presente instrumento contratual poderá ser rescindido de conformidade com o 
disposto nos arts. 77 a 80 da Lei federal n 8.666/93, e posteriores alterações. 

13.2. Na hipótese de ocorrer rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n.º 
8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, 
parágrafos 1.º a 4.º, da Lei citada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO: 
14.1. A contratante deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação do serviço 
e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 
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ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos art. 67 e 73 
da Lei 8.666/1993.  
14.2. A fiscalização da Contratante não permitirá que a contratada execute tarefas em 
descordo com as pré-estabelecidas. 
14.3. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida pelo servidor TALIENY 
SOUSA CASSEB nomeado pela portaria nº 007/2019 de 02/01/2019, ao qual competirá 
registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas a dirimir as dúvidas 
que surgirem no curso da prestação do serviço, de tudo dando ciência a Contratada, 
conforme procedimentos estabelecidos no Contrato.  
14.4. O representante da Contratante deverá ter conhecimento do objeto contratado 
visando o acompanhamento e controle da execução do serviço e do contrato.  
14.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 
nos critérios previstos no Contrato e Termo de Referência.  
14.6. A fiscalização da Contratada terá livre acesso aos locais onde serão prestados os 
serviços contratados.  
14.7. O fiscal do contrato deverá verificar a conformidade da mão-de-obra e do material 
utilizado na execução dos serviços através de documento da Contratada que contenha a 
relação detalhada dos mesmos e de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e 
na proposta.  
14.8. A fiscalização não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada por qualquer 
irregularidade, inclusive perante terceiros, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, não implicando em 
corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos e de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

15.1. Toda solicitação da CONTRATADA deve ser efetuada em forma escrita e 
encaminhada à CONTRATANTE, facultando-se a realização de chamados via telefone 
e atendidos via telessuporte urgente, os quais deverão, entretanto, ser formalizados por 
escrito em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a realização do pedido 
verbal. 

15.2. A CONTRATADA terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data de 
recebimento da solicitação, para informar à CONTRATANTE acerca dos recursos e 
prazos necessários para a execução dos trabalhos. 

15.3. Os casos omissos nesse instrumento contratual serão resolvidos nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93, e suas alterações e posteriores. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO: 
 

16.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Maracanã, Estado do Pará, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que surja na 
execução do presente contrato, e que não tenha sido possível resolver por acordo entre as 
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partes ou por arbitramento. 
 
E por estarem as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, de pleno acordo com o 
disposto neste instrumento particular, assinam-no na presença de duas testemunhas 
abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais. 
 
 
LOCAL E DATA: PELA CONTRATANTE EPELA CONTRATADA 

Maracanã/PA, 
11/01/2019 

 
 

____________________ 
José Augusto da Silva 

Casseb 
Vereador / Presidente 

 
 

_____________________________ 
ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA 

FONSECA ME 
CNPJ sob nº 23.792.525/0001-02 

 
 

TESTEMUNHAS:    
TESTEMUNHA 01:  TESTEMUNHA 02: 

Nome:___________________________ Nome: ____________________________ 
Assinatura:________________________ Assinatura: __________________________
CPF/MF:____________________________ CPF/MF:____________________________
RG: ______________________________ RG: _______________________________ 
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