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ESTADO DE SANTA CA T ARINA 
PREFEITURA OE CAMPO BELO DO SUL 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE COMPRAS E UCITAÇOES 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 38/2018 
"CONTRAT AÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE 
PROCESSO SELETIVO (PROVAS OBJETIVAS, PRÁTICAS E TITULOS)". 
o MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, SC, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob o n" 82.777.319/0001-92, com sede administrativa na Rua 
Major Teodósio Furtado, 30- Bairro Centro, Campo Belo do Sul, SC, neste ato 
representado pelo Senhor José Tadeu Martins de Oliveira, Prefeito Municipal, 
brasileiro, casado, titular da cédula de identidade n. ° 115.484-2 SSP/SC e CPF n. ° 
106.093.349-72, denominado CONTRATANTE e a Empresa OBJETIVA 
CONCURSOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n" 
00.849.426/0001-14, com sede administrativa na Rua Casemiro de Abreu, n" 347, 
Bairro Rio Branco, na cidade de Porto Alegre - RS, representada neste ato pelo Senhora 
SILVANA RIGO, portador da célula de identidade n° 603.981.500-3, e do CPF n" 
585.810.300-68, com o cargo de Sócia- Diretora, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO, que será regido pelas cláusulas e 
disposições seguintes, todas em conformidade com o Processo Administrativo n" 
0112018, Licitação Modalidade Tomada de Preços n" 01/2018, bem como com o que 
disciplina a Lei n." 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Lei 
Complementar n? 123 de 14 de dezembro de 2006, e supletivamente, com as normas 
legais de direito privado: 
CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO: 
1.1. O presente contrato tem por objetivo a contratação de empresa especializada para 
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO (PROVAS OBJETIV AS, PRÁTICAS E 
TITULOS), compreendendo: elaborar, organizar e realizar Processo Seletivo 
Municipal com processamento de resultados dando provimento as vagas do quadro 
de cargos do município de Campo Belo do Sul, conforme especificado no Termo de 
Referência - Anexo I do edital. 
1.2. Deverá ser observado com rigor o que dispõe o Termo de Referência - Anexo I do 
edital e demais Anexos, quanto à execução do serviço. 
1.3. Os valores a serem pagos pelos candidatos, a título de inscrição, serão definidos 
pelo Município quando do lançamento do Edital de Processo Seletivo e constituir-se-ão 
em receita ao erário municipal. 
CLÁUSULA SEGUNDA DO REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 
2.1. A forma de execução da prestação de serviços, objeto da presente contratação, será 
indireta pelo regime de empreitada por preço global, e todo o material e mão-de-obra a 
ser usado para a respectiva execução será de inteira responsabilidade da licitante 
contratada. 
2.2. A prestação de serviços, será fiscalizada por servidor designado para tal, que 
comunicará imediatamente qualquer anormalidade, tomando as medidas cabíveis. 
2.3. Todos os elementos constantes no edital e seus anexos, deverão ser minuciosamente 
observados pela licitante vencedora, antes e durante jdxecução ~ serviços, devendo 
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informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incompatibilidade, falha ou omissão 
que for constatada. 
2.4. Nenhum trabalho adicional ou modificação será efetivado pela contratada sem a 
prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal, respeitadas todas as disposições e 
condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preços n" 01/2018 e seus anexos. 
2.5. A CONTRATADA responsabiliza-se integral e exclusivamente pelas despesas 
realizadas durante a prestação do serviço pactuado, assim como por todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, cíveis e tributários decorrentes das relações que ajustar 
com empregados ou prepostos seus eventualmente utilizados para auxiliar na prestação 
dos serviços em tela, ou decorrentes de danos por qualquer razão causados a terceiros, 
sem qualquer responsabilidade solidária do CONTRATANTE, aos quais desde logo, 
nesta, assegura o direito de regresso contra a CONTRATADA, em vindo a ser 
solidariamente responsabilizado. 
3.1.1. O valor total a ser pago a Contratada será de R$27.800,00 (vinte e sete mil e 
oitocentos reais). 
3.1.2. Valor por candidato inscrito além do estimado R$ 24,50 (vinte e quatro reais e 
cinquenta centavos). 
3.2. O pagamento será efetuado da seguinte forma: 
3.2.1. 13 parcela de 30%: em até 7 dias após a homologação das inscrições, mediante 
expedição da respectiva nota fiscal; 
3.2.2.23 parcela de 40%: em até 7 dias após a realização das provas objetivas, mediante 
expedição da respectiva nota fiscal; 
3.2.3. 33 parcela de 30%: em até 7 dias após a homologação final do concurso público, 
mediante expedição da respectiva nota fiscal. 
3.3. O pagamento será efetuado em nome da empresa contratada, através de cheque 
nominal em nome da empresa contratada, TED ou transferência bancária em conta 
corrente, em nome do contratado, não sendo admitido 
boleto bancário. 
3.4. A Nota Fiscal emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização, 
a indicação do n. ° do Pregão, e o n" do Processo Licitatório a fim de acelerar o trâmite, e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
3.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme, e igual a Nota de empenho, 
devido aos vínculos orçamentários. 
3.6. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
INPC do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará 
a contratada com juros de 0,5% ao mês, pró rata. 
3.7. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, na pendência de atestação de 
conformidade da entrega does) serviço(s), e de cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas. 
3.8. Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea "d", da lei n" 8.666- 
93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela 
contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma documental. 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
4.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
do Edital de Tomada de Preços n" 01/2018 e seus anexos, respondendo cada qual pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 
4.2. O prazo para execução do objeto licitado será de 120( cento e vinte) dias, a contar 
da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por até igual período, desde que 
	solicitado dentro da vigência do mesmo, jUStifiCad~: e aceito ~o município. 	J}I 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21470,0);(0,0);(0,21488);(21470,21488)posrelh0posrelv0pibfile_2.jpg


4.3. O prazo para expedição do Edital de abertura das inscrições é de 1 O (dez) dias após 
assinatura do presente Contrato. 
4.4. Qualquer alteração de prazos e metas deverá ter a expressa anuência da contratante. 
CLÁUSULA QUINTA DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato ficarão por conta do orçamento anual 
2018. 
CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES: 
6.1. DA CONTRATADA: 
6.1.1. Responder por si e por seus prepostos civil e criminalmente, por danos causados 
ao Contratante ou a terceiros por sua culpa ou dolo. 
6.1.2. Executar o objeto licitado no prazo estipulado contados da data de assinatura do 
contrato. 
6.1.3. Será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que consiste 
ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do 
trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito 
às normas de segurança do trabalho, previstas na legislação, sendo que o seu 
descumprimento poderá motivar a aplicação da multa prevista no item 7.2. deste 
instrumento, por parte do Contratante, ou rescisão com aplicação das sanções cabíveis. 
6.1.4. Comprometer-se sob sua inteira responsabilidade a coordenar, supervisionar e 
executar os serviços contratados, bem como expressamente reconhecer e declarar que 
assume as obrigações decorrentes do contrato quanto ao fornecimento de mão-de-obra 
especializada necessárias à execução do mesmo. 
6.1.5. Arcar com todos os encargos fixados pelas Leis Trabalhistas e Previdenciárias, 
bem como aqueles referentes a acidentes de trabalho, FGTS, PIS, INSS, com respeito a 
seus empregados/técnicos envolvidos na prestação dos serviços. 
6.1.6. Os profissionais que executarão os serviços deverão ter formação profissional e 
estar devidamente registrados nas entidades representativas de classe respectivas. 
6.1.7. Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigi das no instrumento convocatório. 
6.1.8. Reparar ou refazer, sem qualquer ônus para o Contratante, os serviços que, a 
critério deste, não tenham sido bem executados, ou executados em desacordo com os 
projetos, que não tenham sido aprovados pelos órgãos competentes. 
6.2. DA CONTRATANTE: 
6.2.1. Pagar a Contratada o valor da(s) fatura(s) pela execução do objeto nos termos do 
presente contrato nos prazos estipulados. 
6.2.2. Prestar todas as informações necessárias a Contratada para a perfeita execução do 
contrato, bem como fiscalizar a execução do serviço, aplicando as penalidades legais e 
contratuais cabíveis às hipóteses de descumprimento parcial ou total do presente 
contrato. 
6.2.3. Rescindir unilateralmente o contrato quando ocorrer a inexecução total ou parcial 
do mesmo pela Contratada. 
6.2.4. Aplicar as penalidades previstas em Lei e no presente Contrato. 
6.2.5. Alterar unilateralmente o contrato quando houver modificação das condições de 
execução dos serviços, visando melhor adequar tecnicamente a prestação do serviço aos 
seus objetivos, ou ainda, quando necessária a alteração do valor contratual em 
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cláusulas contratuais, 
CLAUSULA SETIMA: DAS PENALIDADES: 
7.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes penas de natureza civil (cláusula 
penal), compensatórias das perdas e danos sofridos pela Contratante, conforme o que 
dispõe o artigo 917, do Código Civil e, administrativa, consoante dispõe a Lei n" 
8.666/93, nos termos que segue: 
7.1.1. Advertência. 
7.1.2. Multa diária de 0,5% (meio por cento) limitado a soma de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total atualizado do Contrato, para cada dia de atraso não justificado ou 
com justificativa não aceita pela Contratante, pelo descumprimento na execução do 
cronograma da obra. 
7.1.3. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato pela 
inexecução total do mesmo. 
7.1.4. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
7.1.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
garantia do respectivo contrato, e sendo esta de valor superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, quando 
for o caso, cobrada judicialmente. 
7.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelo prejuízo resultante, e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no sub item 7.1.4. 
7.1.7. As sanções previstas nos sub itens 7.1.1., 7.1.4., 7.1.6. poderão ser aplicadas 
juntamente com a dos sub itens 7.1.2. e 7.1.3., facultada a defesa prévia do interessado, 
no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
7.1.8. A sanção estabelecida no item 7.1.6., é de competência exclusiva da 
Administração Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 
(dois) anos de sua aplicação. 
7.2. Poderá ser aplicada multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total 
atualizado do Contrato, para cada dia de atraso não justificado ou com justificativa não 
aceita pela Contratante, pelo inadimplemento com as obrigações para com seus 
empregados e auxiliares, no que consiste ao cumprimento da legislação trabalhista, 
previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos 
previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, 
previstas na legislação, sendo que o seu descumprimento poderá motivar, além da 
aplicação da multa por parte do Contratante, a rescisão do contrato com aplicação das 
sanções cabíveis. 
7.2.1. A multa de que trata o item 7.2. limitar-se-á ao total de 10% (dez por cento). 
CLÁUSULA OITAVA DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO: 
8.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 77 e 
pelos motivos elencados no artigo 78, nos modos previstos no artigo 79, todos da Lei 
Federal n." 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei n." 8.883/94. Ainda 
constituem motivo para rescisão do contrato: 
8.1.1. O não cumprimento ou o cumprimento 
especificações, quantitativos ou qualificativos. 
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8.1.2. A subcontratação total do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, exceto se admitida no Contrato, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, que afete a boa execução deste. 
8.1.3. O atraso injustificado no inicio dos serviços, objeto da presente contratação. 
8.1.4. A dissolução da sociedade ou o falecimento da Contratada. 

8.1.5. O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que 
caracterizam a insolvência da Contratada. 

8.1.6. Razões de interesse do serviço público. 

8.1.7. A supressão por parte da Contratante, dos serviços, acarretando modificação do 
valor inicial do contrato, além do limite permitido no Edital. 

8.1.8. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada 
impeditiva de execução do contrato. 

CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. As situações e casos não expressamente tratados neste Contrato regem-se pelos 
dispositivos da Lei Federal n." 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações como se 
em linhas aqui estivessem transcritas e, supletivamente, pelas disposições contratuais de 
direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO: 
10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Belo do Sul - SC, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou controvérsias que surgirem do presente Contrato Administrativo, com 
expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 
E, estando assim, justos e contratados, lavrou-se o presente Contrato, em 02( duas) vias 
de igual forma e teor que, após de lido e achado conforme, vai firmado pelos 
contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

Campo Belo do Sul, 05 de 

PREFEITU 
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