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          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 004-2023.004-INEX 

        

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 

FAZEM DE UM LADO, CR2 CONSULTORIA EM 

TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME CNPJ: 

23.792.525/0001-02 E, DE OUTRO LADO, CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA – PA, COMO 

ABAIXO MELHOR SE INFEREM. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Estado do Pará, Pessoa Jurídica de 

Direito Público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o no 83.340.901/0001-50, com sede na 

Rodovia Augusto Meira Filho - Km 17, s/nº - Centro – CEP: 68.798-000 – Santa Bárbara/PA, 

doravante denominada contratante, representada pelo Excelentíssimo Presidente da CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, o Sr. DÊNIO BRÁULIO SOUSA SILVA, brasileiro, 

solteiro, inscrita no CPF/MF sob nº 254.109.392-72 residente e domiciliado na Rua Orlando 

Cordeiro da Rocha nº193 Bairro Novo Centro, Cidade Santa Barbara do Pará CEP: 68.798-000, 

do outro lado, CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 

ME CNPJ: 23.792.525/0001-02, com sede na Avenida senador lemos, 791, sala 1603, 

Umarizal Belém – PA, CEP: 66.050-000, representado por seu Proprietário Sr. RICARDO 

FERNANDES DA FONSECA JUNIOR, Brasileiro, Portador do RG: 3841832 (PC/PA) e 

CPF: 931.790.492-00, denominada para este ato CONTRATADA, tem justo e acordado o 

presente Contrato nos termos do processo de inexigibilidade de licitação nº 004/2024-INEX, 

mediante as cláusulas e condições abaixo indicadas que se obrigam a cumprir e observar 

fielmente. 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1 - O presente instrumento tem como objeto a Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria pública, de natureza 

singular, incluindo: Diagnostico e levantamento dos problemas atuais em relação à 

Transparência Publica, escolha de servidores responsáveis em cada setor, Capacitação dos 

servidores escolhidos, Assessoria completa para coleta, revisão e publicação de material 

exigido por lei, Relatórios quinzenais 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) e a Lei da Transparência (LC 131/2009), conforme exigências 

dos tribunais de contas, Ministério Público e outros. 

 

CLÁUSULA II – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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1 A CONTRATANTE obriga-se a: Proporcionar todas as condições para que a 

CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do 

Contrato, do Termo de Referência; 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

c) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

d) Pagará à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do 

contrato; 

e) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

f) Não permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em desacordo 

com as preestabelecidas no contrato. 

2.2. FORMAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 

CONTRATO: 

2.2.1. Durante a vigência do contrato, a contratada deverá realizar uma reunião técnica inicial, 

que será necessária para esclarecimentos e recomendações quanto à metodologia e 

desenvolvimento do trabalho. Poderá ser discutida a possibilidade de modificação nos 

procedimentos metodológicos e/ou na elaboração dos serviços contratados, sempre respeitando 

as legislações específicas da área contábil. 

2.2.2. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor designando pela Administração 

Municipal, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos 

serviços e de tudo dará ciência à Administração. 

2.2.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, etc. e na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

2.2.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de 

eventual aplicação de sanção. 

2.2.5. O fiscal do Contrato monitorará constantemente o nível de qualidade dos serviços para 

evitar a sua degeneração, intervindo para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés 

contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 

2.2.6. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 

controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso: 

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de 

execução e da qualidade demandada; 

b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional 

exigidas; 

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 
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e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

f) A satisfação do público usuário. 

2.2.7. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, 

sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo 

culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº.8.666, de 

1993. 

2.2.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 

ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção de medidas convenientes. 

2.3. A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a 

prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pelo fiscal da CONTRATANTE. 

2.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas  

devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

 

CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

3.1. A empresa contratada obriga-se a prestar serviços Técnicos Profissionais De Assessoria 

E Consultoria Pública, De Natureza Singular, a Câmara Municipal de Santa Barbara nos 

seguintes moldes: 

a) executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações, projetos e prazos 

estipulados; 

b) informar a CONTRATANTE tudo o que está solicitar no tocante ao objeto do presente 

contrato; 

c) atender às determinações regulares do representante designado pela CONTRATANTE, 

bem assim as da autoridade superior; 

d) aceitar a ampliação ou redução do objeto contratado nos limites estabelecidos no § 1º 

do art. 65 da Lei nº. 8.666/93; 

e) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução deste instrumento. 

3.2. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas 

neste termo contratual; 

3.3. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio 

do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, 

objeto deste contrato; 

3.4. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA 

BARBARA as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto 

contratual; 

3.5. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste 

contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal 

utilizado para a consecução dos serviços; 

3.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste 

Contrato. 

3.7. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela 

Contratante; 

 

CLÁUSULA IV – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
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A Inexigibilidade tem como fundamentação legal o Artigo 25 - I, Parágrafo 1°, da Lei Federal 

de Licitações nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, onde versa: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição, em especial: I – para aquisição 

de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, 

devendo a comprovação de exclusividade ser feita através 

de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do 

local em que se realizaria a licitação ou a obra, ou, ainda, 

pelas entidades equivalentes; 

§ 1o Considera-se de notória especialização o profissional 

ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 

decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, 

ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 

permita inferir que o seu trabalho é essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 

objeto do contrato; 

 

CLÁUSULA V – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta dos recursos consignados ao 

CONTRATANTE, no Orçamento do Município de Santa Bárbara/PA, relativo ao exercício de 

2023, conforme abaixo: 

Exercício 2023 

01.031.0022 2.002 – Gestão das ações da Câmara Municipal, Manter as atividades executadas 

pelo Poder Legislativo Municipal. 

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  

 

CLÁUSULA VI – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 

O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a 

execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condições, dará 

direito ao contratante de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba ao contratado 

qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao serviço realizado, desde 

que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurando a defesa prévia. 

 

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO E DO VALOR 
 

O pagamento será efetuado no mês subsequente, devidamente atestado pelo responsável pelo 

acompanhamento do Contrato. Tendo o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) mensal, e o valor 

global de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).  
 

CLÁUSULA VIII – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente Contrato tem início a partir da data da sua assinatura no dia 09 de janeiro de 2023 e 

término no dia 31 de dezembro de 2023.  
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CLÁUSULA IX– FORÇA MAIOR 

 

As obrigações mutuam ora ajustadas suspender-se-ão, quando no desenvolvimento dos serviços 

ocorrerem circunstâncias fortuitas, alheias ao controle e ação das partes contratantes, causadas 

por motivos de força maior conforme previsto no Código Civil Brasileiro e desde que sua 

ocorrência seja comprovada. 

 

CLÁUSULA X – FORO 

 

Para solução de quaisquer dúvidas, litígios ou questões decorrentes do presente, fica declarado 

competente o foro da comarca de Benevides, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA XI – REGISTRO E PUBLICAÇÃO 

 

Este contrato será publicado no Portal das Licitações do TCM/Pa. e o seu extrato, no Diário 

Oficial do Estado do Pará, até o 5º dia do mês subsequente a sua assinatura. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato Administrativo, na presença de 

duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais. 

 

Santa Bárbara/PA, 09 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 

DÊNIO BRÁULIO SOUSA SILVA - Presidente 

Contratante 

 

 

 

       ____________________________________________________________________ 

CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME  

CNPJ: 23.792.525/0001-02 

RICARDO FERNANDES DA FONSECA JUNIOR  

Contratado 

 

_________________________________                           

Nome:                                                                                       

CPF nº    

 

______________________________________ 

Nome:                                                                                       

CPF nº                                                                        
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