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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -  Nº 076/2019 
 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes 

 
 

1.1– CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, sediada a Rua São 
Francisco nº 570 - Centro, devidamente inscrita no CNPJ nº 01.753.722/0001-80, neste ato legalmente 
representado pelo gestor municipal o Sr. GILSON ROSA BATISTA, brasileiro, casado, autônomo, residente 
à Rua Floriano Peixoto nº 1087, setor oeste, nesta cidade, portador do CPF nº 802.494.691-20 e da carteira 
de Identidade nº 2.969.439 SSP/GO, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE. 
 
 
1.2 – CONTRATADO: RR COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E EVENTOS LTDA pessoa jurídica de direito 
privado, situada na Rua 9 nº 1430, Qd. G11, Lt. 01, Setor Marista, na cidade de Goiânia - Estado de Goiás, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 33.517.058/0001-66, neste ato representado pelo seu sócio o Sr. JARBAS 
RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, brasileiro, casado, jornalista, residente e domiciliado na cidade 
de Goiânia - Estado de Goiás, portador(ª) da Carteira de Identidade nº 2480539 DGPC/GO e CPF nº 
450.357.251-20, doravante denominado  CONTRATADO. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Objeto 
 

 
Constitui objeto deste instrumento de contrato para a Contratação de empresa especializada para 

produzir e administrar informações de interesse público através das redes sociais oficiais e meios 
de comunicação direta com o município, promover meios de comunicação corporativa através de 
informes internos e externos, orientar sobre campanhas de interesse público, elaborar memorandos 
internos repassando informações da administração municipal ao funcionalismo publico revisar 
textos, fotos e produções de audiovisuais antes de suas publicações, compreendendo neste tópico a 
coleta de dados junto a prefeitura municipal de Goiatuba, entre eles: 
 
Comunicação  
 
• Aproximar mais ainda a gestão de Goiatuba de editores e repórteres dos veículos de comunicação de 
Goiatuba e da Grande Goiânia, municiando a mídia com informações sobre a área de atuação do cliente e 
abrindo um canal de diálogo franco e direto com os profissionais da mídia tradicional e digital.  

• Articular a publicação de material e informações junto a colunistas e blogs estratégicos.  
 

• Orientar e auxiliar no preparo e na divulgação de conteúdo do cliente para fortalecer a sua imagem perante 
o público, lideranças classistas e políticas, fornecendo resposta rápida e efetiva às demandas da imprensa.  

• Realizar mídia training para o assessorado ter melhores resultados em entrevistas para veículos de 
comunicação e conversas informais, quando houver, com jornalistas.  

• Analisar cada ação de comunicação com o assessorado, verificando-se atentamente a necessidade, ou 
não, de mudança estratégica de informação e/ou opinião.  
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• Reuniões para a avaliação dos resultados e planejamento de novas ações.  

• Propor pautas para posicionamentos do cliente nos veículos de comunicação e em redes sociais.  

• Produzir artigos para veiculação em veículos de comunicação.  

• Gerenciamento das redes sociais do cliente: produção, postagens e impulsionamento de conteúdo (nesta 
proposta não estão inclusas eventuais despesas com profissional de designer/arte e com impulsionamentos, 
caso sejam demandadas pelo cliente).  
 
ETAPAS  
 
✓ Realizar diagnóstico do cliente: sua história pessoal e profissional; seus pontos fortes e fracos; etc. Será 
preciso pelo menos um dia com o prefeito.  

✓ Realizar dianóstico da prefeitura: entrevistas com os principais secretárias(os) para levantar ações e 
realizações que precisam de melhor divulgação e comunicação. Serão precisos pelo menos dois dias de 
entrevistas com os auxiliares do prefeito.  
 
✓ Diagnóstico da mídia local: levantamento dos principais veículos da cidade e como podem dar espaço para 
o cliente; quem é quem nestes veículos; espaços que podem ser ocupados; etc.  

✓ Agendar e promover reuniões com os principais atores (donos e/ou jornalistas) destes veículos de 
comunicação de Goiatuba, com ou sem a presença do cliente.  

✓ Construção ou reformulação das redes sociais da prefeitura: avaliação dos conteúdos, de 
posicionamentos, imagem, engajamentos, impulsionamentos, etc.  

✓ Desenvolver e iniciar execução de uma estratégia para insenção do cliente na mídia local (Goiatuba) e 
regional (Grande Goiânia).  

✓ Avaliar pesquisas qualitativas e/ou quantitativas para definição de estratégias de comunicação e 
fortalecimento de imagem da gestão municipal.  

✓ Avaliar e mediar a eventual contratação de profissionais de comunicação para a equipe da prefeitura.  

✓ Mídia training: avaliar e trabalhar os pontos que precisam ser melhor desenvolvidos do prefeito e auxiliares 
para entrevistas, debates políticos e discursos.  

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Preço e do Prazo 
 

3.1 - O presente contrato terá a duração de 02 (dois) meses, tendo inicio em 25/11/2019 a 25/01/2020, 
podendo ser prorrogado pelo mesmo período. 
 
3.2 – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo serviço especificado na Cláusula segunda, o valor 
mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), perfazendo um montante de R$ 13.000,00 (treze mil 
reais), que devera ser pago em 5 (cinco) dias, após a emissão das respectivas notas fiscais e comprovação 
dos serviços. 
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3.3 - O presente Contrato vigorará a contar de sua assinatura de ate 25/01/2020, sendo de 25/11/2019 a 
25/01/2020, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do Artigo 57 da Lei 8.666/1993; 

 
3.4 - O presente Contrato poderá ser acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por cento do 
valor total do contrato. 
 
3.5 - Os objetos deste contrato serão irreajustáveis. 
 

 
CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações 

 
4.1 – A CONTRATADA se obriga a prestação do presente contrato, de acordo com necessidade da 
CONTRATANTE. 
 
4.2 – Os preços dos serviços serão irreajustáveis. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA – Da Rescisão e da multa 

 
5.1 – Este instrumento contratual poderá ser rescindido unilateralmente por inadimplemento contratual de 
qualquer cláusula, obrigando-se à parte infratora ao pagamento de uma multa de 2% (dois por cento) do 
valor total deste contrato. 
 
5.2 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüenciais contratuais e 
as previstas em lei.  
 
5.3 – Constitui motivo para rescisão do contrato: 
 
5.3.1 – O não cumprimento das cláusulas contratuais e especificações; 
 
5.3.2 – O cumprimento irregular das cláusulas contratuais e especificações; 
 
5.3.3 – O atraso injustificado da prestação dos serviços; 
 
5.3.4 - Por falta de Mao de obra sem justa causa e prévia comunicação à contratante; 
 
5.3.5 – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a prestação dos serviços, assim como as de seus superiores; 
 
5.3.6 – A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
 
5.3.7 – A dissolução da sociedade; 
 
5.3.8 – Alteração social ou modificação da finalidade, ou da estrutura da empresa que prejudica a execução 
do contrato. 
 
5.4 – A rescisão do contrato poderá ser, de acordo com o artigo 78 e 79 da Lei 8666/93 e 883/94:  
 
5.4.1 – Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados na lei; 
 
5.4.2 – Amigável, por acordo entre as partes desde que haja conveniência para a administração; 
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5.4.3 – Judicial, nos termos da legislação. 
 
5.5 – A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
 

CLÁUSULA SEXTA – Da qualificação das despesas 
 

6.1 – O empenho das despesas oriundas deste contrato correrá por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

02.0202.04.131.0052.2013.339039 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Fiscalização 
 
7.1 - A fiscalização dos serviços ficará a cargo do Senhor Secretário Municipal de administração, Alberto 
Lopes Ribeiro. 

 
CLÁUSULA OITAVA – Do foro 

 
8.1 – As partes em comum acordo e recíproco acordo elegem o foro da Comarca de Goiatuba, Estado de 
Goiás, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimirem-se quaisquer dúvidas 
ou pendências oriundas deste contrato. 
 

 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e reportam. 
 
 

Goiatuba, Estado de Goiás, 25 de Novembro de 2019 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
Gestor Municipal 

 
 
 

 
RR COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E EVENTOS LTDA  

CONTRATADA 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª : ____________________________________________________ 
CPF:  
 
2ª: _____________________________________________________ 
CPF: 
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EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 076/2019 
 
 
 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
 
CONTRATADO: RR COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E EVENTOS LTDA 
 
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento de contrato para a Contratação de empresa especializada 
para produzir e administrar informações de interesse publico através das redes sociais oficiais e 
meios de comunicação direta com o município, promover meios de comunicação corporativa através 
de informes internos e externos, orientar sobre campanhas de interesse público, elaborar 
memorandos internos repassando informações da administração municipal ao funcionalismo 
publico revisar textos, fotos e produções de audiovisuais antes de suas publicações, 
compreendendo neste tópico a coleta de dados junto a prefeitura municipal de Goiatuba. 
 
VALOR: R$ 13.000,00 (treze mil reais) 
   

PRAZO: 02 (dois) meses 

 

              Início:      25/11/2019 

              Término:  25/01/2020 
 
PRAZO/PGTO: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo serviço especificado na Cláusula 
segunda, o valor mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), perfazendo um montante de R$ 
13.000,00 (treze mil reais), que devera ser pago em 5 (cinco) dias, após a emissão das respectivas notas 
fiscais e comprovação dos serviços. 
 

 
Goiatuba, Goiás, 25 de Novembro de 2019. 

 
 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

GILSON ROSA BATISTA 
Gestor Municipal 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins, que o EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 076/2019, firmado entre 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA e a firma RR COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E EVENTOS 

LTDA, foi publicado em local de costume. 

  
 

Goiatuba, Goiás, 25 de Novembro de 2019. 
 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
GILSON ROSA BATISTA 

Gestor Municipal 
 

 
 


