
  

 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

“Contrato que celebram entre si A FUNDAÇÃO 

DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA 

e a empresa OMNIA TECNOLOGIA 

LTDA”. 

 

 

Contrato nº 005/2022 

 

I – PREÂMBULO 

 

 

1.1 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA – 

FESG, Fundação pública municipal, sediada a Rod. GO 320, KM 01, Jardim Santa Paula, 

Goiatuba-Go, devidamente inscrita no CNPJ nº 01.494.665/0001-61, neste ato legalmente 

representada pelo seu Presidente Sr. Vinicius Vieira Ribeiro, brasileiro, solteiro, advogado, 

portador do RG nº 4742182 DGPC-GO e do CPF nº 698.617.571-04 residente e domiciliado à 

Rua Amapá, n° 305, Setor Vila Betânia na Cidade de Goiatuba - GO, neste ato denominado 

simplesmente CONTRATANTE. 

 

1.2 CONTRATADA: OMNIA TECNOLOGIA LTDA, empresa privada, inscrita no CNPJ: 

37.407.058/0001-64, com sede na Avenida C8, nº 806, Qd. 95, Lt. 05, Sala 04, Setor 

Sudoeste, Goiânia-GO neste ato representada por sua proprietária Srª. Daniela de Sousa 

Marcussi Vasconcelos, brasileira, casada, advogada, portadora do RG nº 27714000-SSP-SP e 

CPF nº 215.815.718-60, residente e domiciliado em Goiânia-GO. Doravante denominado 

simplesmente de CONTRATADA, ficam justos e acertados entre si, mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

II - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1 - O presente contrato decorre da Dispensa de Licitação nº 004/2022 e tem sua 

fundamentação na Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021 e ato declaratório do 

Presidente da FESG. 

III - DO OBJETO 

 

3.1 Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada em prestação dos 

serviços de desenvolvimento de site institucional e portal de licitações da FESG/UniCerrado 

com manutenção e assessoria. 

 

  

Item Qtde Unidade Descrição Prazo Unitário Total 

1 1 Serviço Criação de Site 

Institucional 

120 dias R$ 

14.400,00 

R$ 14.400,00 

2 1 Serviço Criação do Portal de 

Licitações e Ouvidoria 

Vinculado ao Site 

150 dias R$ 3.840,00 R$ 3.840,00 



  

 
 
 

 

3.2 Especificação do Objeto: 

 

A prestação de serviço consiste no desenvolvimento de um projeto de site para a Unicerrado, 

que contemple:  

● a modernização da marca na web;  

● o acesso facilitado para dispositivos móveis – Mobile First; 

● a apresentação de um portal vinculado para licitação e prestação de contas; 

● a facilitação do Marketing de Conteúdo por seus colaboradores internos; 

● a melhoria no relacionamento entre seus alunos e a instituição, através da web. 

Para a execução do objetivo proposto serão necessários os serviços que seguem:  

Serviço 1: Desenvolvimento do site unicerrado.edu.br que atenda às seguintes 

características: 

1. Área Institucional: 

2. Área de Graduação; 

3. Área de Pós-Graduação; 

4. Área de Pesquisa; 

5. Área de Extensão; 

6. Área de Vestibular; 

7. Área de Documentos e Processos; 

Serviço 2: Criação de um Portal de Licitações e Ouvidoria, vinculado internamente ao site 

principal, onde serão publicadas as licitações realizadas pela instituição, em todas as suas 

formas, e serão colhidas as reclamações e solicitações de alunos e demais usuários. 

Serviço 3: Manutenção Mensal do site para atualizações da plataforma, tema e plug-ins 

instalados; verificações de segurança; acompanhamento de backups; e resolução de bugs 

decorrentes de atualizações periódicas. 

 Serviço 4: Assessoria e Suporte para criações, alterações e publicações no site, 

estabelecendo, inicialmente, um banco de horas no total de 10 horas mensais, passíveis de 

serem estendidas, em caso da necessidade da instituição. Findadas as horas do banco 

contratado, o tempo excedente de serviço prestado será contabilizado em horas e faturado no 

mês seguinte, no valor e em conformidade com a hora técnica vigente. 

 

3.3 Formas de Uso das Horas Técnicas de Assessoria  

 

3.3.1 - Solicitações de Rotina (Normais)  

Serão considerados serviços providos com Horas Faturáveis Normais todos aqueles com 

características de suporte consultivo e executivo, solicitados dentro do horário de atendimento 

normal da empresa, e cujo prazo de execução será de até 48 horas.Toda solicitação de suporte 

com característica de horas faturáveis será registrada e o tempo para solução da solicitação 

será contabilizado. As solicitações que tiverem seu tempo de execução estimado em menos de 

30 minutos, por nossa equipe de suporte, serão automaticamente executadas e descontadas no 

3 12 Mês Manutenção Mensal do Site 12 meses R$ 350,00 R$ 4.200,00 

4 120 Horas Assessoria para 

Publicação, Alterações e 

Treinamento de Uso do Site 

10 

horas/mês 

por 12 

meses 

R$ 130,00 R$ 15.600,00 

5 80 Horas Horas excedentes cobradas 

conforme uso 

12 meses R$ 130,00 R$ 10.400,00 

TOTAL R$ 48.440,00 



  

 
 
 

banco de horas contratado. 

As solicitações em que o tempo de execução for estimado em mais de 30 minutos deverão ser 

autorizadas pelos responsáveis indicados pela empresa. O tempo mínimo registrado para uma 

solicitação faturável é de 15 minutos e o registro da solicitação estará disponível no Portal do 

Cliente para que este possa visualizar, mensalmente, suas solicitações. A contagem das horas 

é realizada do primeiro ao último dia do mês vigente. As solicitações que excederem a 

quantidade de horas de suporte contratadas, serão cobradas à parte, nos termos do Serviço 4. 

O suporte consultivo e executivo da SOS Wordpress será no horário comercial, de segunda a 

sexta-feira, das 9h às 17h, no fuso horário de Brasília, não havendo expediente aos sábados, 

domingos e feriados nacionais e do estado de Goiás. 

A SOS Wordpress prestará suporte através do sistema de tíquete, email e whatsapp central, de 

forma a assegurar o perfeito funcionamento do seu website nos itens abaixo:  

● Dúvidas de utilização do sistema: caso o Cliente tenha alguma dúvida ou dificuldade na 

utilização do sistema, poderá entrar em contato com a nossa equipe de suporte, que irá 

orientá-lo.  

● Análises de performance do site: A SOS Wordpress auxilia o Cliente a compreender e a 

analisar os relatórios do Google Analytics, mediante solicitação.  

● Criação e Design: A equipe de criação da SOS Wordpress está à disposição de seus clientes 

para a criação de novos layouts e alterações dos existentes.  

● Atualização de conteúdo: A equipe da SOS Wordpress pode executar para o Cliente toda e 

qualquer alteração, correção ou atualização de conteúdo do site.  

● Treinamento on-line de utilização do CMS.  

 

3.3.2 - Solicitações de Urgência  

 

Serão considerados serviços providos com Horas Faturáveis de Urgência todos aqueles com 

características de suporte consultivo e executivo, solicitados ou para sua execução, fora do 

horário de atendimento normal da empresa, bem como aqueles cuja determinação expressa do 

cliente demande atendimento emergencial, isto é, de cumprimento em até 2 horas após 

solicitado. O tempo mínimo registrado para uma solicitação faturável de urgência é de 30 

minutos. O registro desta solicitação estará disponível no Portal do Cliente, para sua 

visualização. As solicitações de urgência serão descontadas do banco de horas contratado em 

150% (cento e cinquenta por cento) do seu tempo final de execução.  

O fechamento das horas solicitadas em status de urgência também é realizado do primeiro ao 

último dia do mês vigente. As solicitações emergenciais que excederem a quantidade de horas 

disponíveis em banco, serão cobradas à parte, em 150% (cento e cinquenta por cento) do valor 

da hora normal de suporte excedente, conforme tabela de preço vigente, e serão cobradas na 

próxima fatura. 

IV - DAS RESPONSABILIDADES 

 

4.1 Todas as despesas decorrentes com, encargos trabalhistas tributos e outras que resultarem 

da presente contratação serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 

V - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 

5.1 É fixada a vigência deste contrato de 12 (doze) meses, sendo de 10 de janeiro de 2022 a 

31 de dezembro de 2022 podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade e ajustes entre 

as partes, nos termos do Artigo 107 da Lei 14.133/2021; 

 

VI - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 



  

 
 
 

 

6.1 Pela prestação dos serviços acima, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a 

quantia global de R$ 48.440,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta reais) 

 

6.2 O pagamento será efetuado mensal até o dia 10 do mês subsequente a prestação de 

serviço, mediante emissão de nota fiscal atestada pela autoridade competente, desde que a 

Certidão Negativa de Débito – CND, o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, a 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e a prova de regularidade para com a 

Fazenda Federal e Municipal estejam atualizados.  

 

6.3 Para fins de pagamento será considerado o valor mensal, dividido em 12 (doze) parcelas 

de valor de R$ 3.170,00 (três mil cento e setenta reais). 

 

6.4 O valor extraordinário estimado (80h/ano), referente às horas excedentes de assessoria, 

consistente na importância de R$10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), será pago 

conforme utilizado ao longo do período de vigência do presente contrato, cuja forma de 

faturamento e pagamento encontram-se dispostos no item 3.3.2 ‘Serviços Solicitações de 

Urgência’. 

 

6.5 - O valor do serviço objeto deste contrato será irreajustável. 

 

 

VII - DA MULTA 

 

7.1 Fica estipulada a multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato, pelo descumprimento 

de quaisquer de suas cláusulas, por ambas as partes. 

 

VIII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1 Este contrato será empenhado na seguinte dotação orçamentária: 

 

MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG 

03.0301.12.364.0435.2217.339040 

 

IX - DAS OBRIGAÇÕES 

 

9.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1.1 - Realizar a prestação dos serviços na forma proposta e aqui contratada, observando 

fielmente as especificações. 

9.1.2 - Apresentar as notas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos 

deste contrato, em tempo de serem processadas. 

9.1.3 - Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização do contrato;  

 

9.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.2.1 Fornecer todas as informações necessárias para o correto fornecimento do objeto; 

9.2.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA; 



  

 
 
 

9.2.3 Notificar a Contratada, imediatamente, sobre eventuais imperfeições, incongruência ou 

falhas observados na execução do especificado neste contrato. 

9.2.4 - Efetuar através do órgão próprio o controle da prestação do serviço. 

9.2.5 - Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas. 

 

X - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1 A fiscalização do contrato ficara a cargo do Sr. Genilson Carlos da Silva, Gerente de 

TI da FESG.  

XI - DO FORO 

 

16.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Goiatuba – GO, para dirimir as dúvidas da presente 

avenca. 

E assim, estando justos e contratados, assinam este instrumento em duas vias perante duas 

testemunhas civilmente capazes. 

 

                     Goiatuba - GO, 10 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

Fundação de Ensino Superior de Goiatuba 

Contratante 

 

 

 

 

Omnia Tecnologia Ltda  

Contratada 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª  CPF: 

 

2ª  CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2022 

 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA 

 

CONTRATADA: OMNIA TECNOLOGIA LTDA  

 

OBJETO: Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada em prestação 

dos serviços de desenvolvimento de site institucional e portal de licitações da 

FESG/UniCerrado com manutenção e assessoria. 

 

 

VALOR GLOBAL: R$ 38.040,00 (trinta e oito mil e quarenta reais). 

 

INICIO: 10 de janeiro de 2022 

TÉRMINO: 31 de dezembro de 2022 

 

PAGAMENTO: O pagamento será em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 3.170,00 (três mil 

cento e setenta reais) que será efetuado até o dia 10 do mês subsequente a prestação de 

serviço, mediante emissão de nota fiscal atestada pela autoridade competente, desde que a 

Certidão Negativa de Débito – CND, o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, a 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e a prova de regularidade para com a 

Fazenda Federal e Municipal estejam atualizados.  

O valor extraordinário estimado (80h/ano), referente às horas excedentes de assessoria, 

consistente na importância de R$10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), será pago 

conforme utilizado ao longo do período de vigência do presente contrato, cuja forma de 

faturamento e pagamento encontram-se dispostos no item 3.3.2 ‘Serviços Solicitações de 

Urgência’. 

 

Goiatuba - GO, 10 de janeiro de 2022. 

 

 

Fundação de Ensino Superior de Goiatuba  

Vinicius Vieira Ribeiro 

Item Qtde Unidade Descrição Prazo Unitário Total 

1 1 Serviço Criação de Site 

Institucional 

120 dias R$ 14.400,00 R$ 14.400,00 

2 1 Serviço Criação do Portal de 

Licitações e Ouvidoria 

Vinculado ao Site 

150 dias R$ 3.840,00 R$ 3.840,00 

3 12 Mês Manutenção Mensal do  Site 12 meses R$ 350,00 R$ 4.200,00 

4 120 Horas Assessoria para 

Publicação, Alterações e 

Treinamento de Uso do Site 

10 

horas/mês 

por 12 

meses 

R$ 130,00 R$ 15.600,00 

5 80 Horas Horas excedentes cobradas 

conforme uso 

12 meses R$ 130,00 R$ 10.400,00 

TOTAL R$ 48.440,00 



  

 
 
 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que o Extrato do CONTRATO 

n° 005/2022 conforme disposições em sua Clausula Primeira, firmado entre a FUNDAÇÃO 

DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA e a empresa OMNIA TECNOLOGIA LTDA 

foi publicado em local de costume. 

 

 

Por ser verdade firmamos o presente. 

 

 

Goiatuba - GO, 10 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

Fundação de Ensino Superior de Goiatuba  

Vinicius Vieira Ribeiro 

 

 

 

 
 


