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CONTRATO Nº 29/2019

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE
SI  CELEBRAM  A  CÂMARA
MUNICIPAL  DE  RIO  DO  SUL  E  A
EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços,
nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, comparecem as partes,
justas e contratadas, a saber, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO
SUL,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  sob  nº
83.622.985/0001-14,  sediada  na  Praça  25  de  julho,  01,  Centro,  neste  ato
representada pelo seu Presidente em exercício,  Senhor MAICON COELHO,
brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade Civil  RG nº 7R/3993212,
inscrito no CPF/MF nº 042.721.659-17, residente e domiciliado nesta Cidade de
Rio  do  Sul,  Estado  de  Santa  Catarina,  e  de  outro  lado,  na  qualidade  de
Contratado,  o  OBJETIVA  CONCURSOS  LTDA,  pessoa  jurídica  de  direito
privado, inscrita no CNPJ nº 00.849.426/0001-14, com sede na Rua Casemiro
de Abreu,  nº  347,  Bairro  Rio Branco,  CEP 90.420-001,  na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Gerente
Administrativo,  Sr.  GUSTAVO  PELLIZZARI,  inscrito  no  CPF/MF  nº.
012.654.680-01, pelas partes é dito que o presente contrato é celebrado em
decorrência do Procedimento Administrativo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
06/2019. E, assim sendo, firmam o presente contrato nos termos que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para realização de concurso público, para o cargo de
Analista  Legislativo,  área  de  gestão  de  contratos  e  patrimônio  e
tesouraria.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO DO
CONTRATO

Condições gerais para a execução do contrato:

a) Na execução dos serviços referidos na Cláusula anterior a CONTRATADA
obedecerá,  rigorosamente,  as  especificações  estabelecidas  nos  documento
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que integram o Procedimento Administrativo de Dispensa de  Licitação nº
06/2019 e as condições indicadas em sua proposta de preços, que são consi-
derados  como  partes  integrantes  deste  Contrato  como  se  nele  estivessem
transcritos.
b) Observar toda a legislação e normas técnicas aplicáveis à espécie.
c)  A execução  do  contrato  será  acompanhada  e  fiscalizada  pela  servidora
ocupante  do  cargo  de  Técnica  Legislativa  –  Área  Administrativa  /  Diretora
Administrativa, Thayná Fiamoncini.
d) A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no objeto do presente
contrato, nos limites e nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei 8666/93, com
as alterações dela decorrentes.
e) A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a
qualquer tempo, a execução do presente contrato, no caso de conveniência ad-
ministrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada.
f) A Administração Pública também se reserva no direito de recusar todo e qual-
quer serviço que seja considerado inadequado; que não atender as especifica-
ções contidas no presente contrato, bem como as normas e especificações téc-
nicas que devam ser observadas para a execução dos serviços.
g) O recebimento do objeto se dará conforme as disposições contidas no art.
73 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes, observada
a necessidade de elaboração de termo circunstanciado para o recebimento
provisório bem como para o recebimento definitivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA

a) O prazo de execução e vigência do presente contrato é de 1 (um) ano e
inicia-se na data de emissão da Ordem de Serviço.

b) Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a critério da
Administração, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 57, da Lei
8666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

a) Para a execução do presente contrato será pago à Contratada o valor de R$
4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais) para um total estimado de
até 200 (duzentos) candidatos inscritos. 
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- 30% (trinta por cento) em até 5 (cinco) dias após a homologação das inscri-
ções;
- 50% (cinquenta por cento) em até 5 (cinco) dias após a aplicação das provas
escritas objetivas;
- 20% (vinte por cento) 5 (cinco) dias após a conclusão dos trabalhos.

b) O valor arrecadado com as inscrições dos candidatos pagantes será
depositado na conta de titularidade do Município, conforme segue:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0423
Número da Conta: 13-1

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

a) As despesas decorrentes da contratação de empresa/entidade especializada
para prestação de serviços de planejamento, organização e realização de Con-
curso Público de provas para o cargo de Analista Legislativo, área de Ges-
tão de Contratos, Patrimônio e Tesouraria da Câmara Municipal de Rio do
Sul, objeto do presente contrato, correrão por conta da seguinte dotação orça-
mentária: 

3.3.90.00.00.00.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.39.00.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – Pessoa Ju-

rídica

3.3.90.39.48.00.00.00 – Serviços de Seleção e Treinamento

Saldo: R$ 200.881,83 (duzentos mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e

três centavos)

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Caberá a CONTRATANTE:

a) Fornecer todos os documentos, materiais e informações necessárias para a
total e completa execução do objeto do presente Contrato; 
b)  Notificar  imediatamente  a  CONTRATADA sobre  qualquer  irregularidade
encontrada;
c)  Efetuar  os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida
neste Contrato; 
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d) Garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações; 
e) Manter preposto, formalmente designado pela Administração, para fiscalizar
o Contrato; 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Caberá a CONTRATADA:

a) Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente
instrumento e de acordo com as especificações e termos mencionados na pro-
posta.
b) A contratada deverá fornecer, quando solicitado, elementos necessários à
avaliação dos serviços, bem como dados estatísticos e demonstrativos de cus-
tos.
c) A contratada deverá executar os serviços de acordo com as orientações da
Câmara Municipal de Rio do Sul e/ou pela Comissão do Concurso, devendo os
mesmos ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da assinatura
do contrato;
d) Com relação à aplicação das provas, caberá a contratada:
d.1) Elaborar edital de regulamentação do concurso público e demais editais
necessários (homologação, convocação e divulgação); 
d.2) Promover o julgamento de recursos; 
d.3) Disponibilizar homepage com todas as informações referentes ao concur-
so; prestar informações aos candidatos; 
d.4) Realizar inscrições via internet; 
d.5) Realizar a conciliação bancária entre os registros de inscrição efetuados
no site e os pagamentos recebidos; 
d.6) Montar banco de dados dos candidatos; 
d.7) Elaboração, padronização de linguagem, revisão, diagramação e reprodu-
ção dos Cadernos de Questões e Cartões de Respostas da Prova OBJETIVA
(40 (quarenta) questões de quatro alternativas); 
d.8) Elaboração de atas e listas de presença; 
d.9) Transporte e entrega das provas nos respectivos locais de aplicação; 
d.10) Designação e Sinalização do local das provas; 
d.11) Aplicação da Prova Objetiva na cidade de RIO DO SUL/SC, com contrata-
ção de pessoal para fiscalização; 
d.12) Fornecimento do gabarito oficial e Correção das provas; 
d.13) Recebimento e julgamento de eventuais recursos administrativos relati-
vos às Provas; 
d.14) Recorreção das provas e fornecimento de novos relatórios, por força de
recursos interpostos; 

Contrato nº 29/2019 – Folhas 4 de 9

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 6º, parágrafo único, e art. 20, §2º, da
Lei Orgânica de Municipal de Rio do sul, com a Resolução nº 1050/2019, e conforme as regras da infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).  Para verificar  a autenticidade e integridade do documento, consulte o site
https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.4/ 

http://www.camarariodosul.sc.gov.br/


CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
Praça 25 de Julho, 01, 02º andar, Centro, Rio do Sul/SC

CEP 89.160-164 - Caixa Postal 209 - Telefone: (47) 3531-6300
 www.camarariodosul.sc.gov.br

d.15) Realização de Desempate de Notas e realização do Ato Público de Sor-
teio elaborado edital; 
d.16) Elaborar relatório final; 
d.17)  montar dossiê completo contemplando todos os elementos administrati-
vos concernentes; 
d.18) prestar apoio técnico-jurídico em todas as etapas do certame seletivo. 
e) Manter sigilo absoluto em relação às informações e aos documentos a que
tiver acesso, em decorrência dos serviços contratados, sob pena de ser res-
ponsabilizada Civil e Criminalmente, sendo a responsabilidade extensiva, tam-
bém, aos seus responsáveis;
f)  Garantir o sigilo e a segurança necessários ao concurso público, antes, du-
rante e após a realização das provas, sendo de sua exclusiva responsabilidade
a eventual quebra desse sigilo, decorrente de ação ou omissão de seus empre-
gados, prepostos, ou que faça suas vezes;
g) Responsabilizar-se perante terceiros, por prejuízos advindos do descumpri-
mento das atividades ou obrigações afetas a Contratada;
h) Arcar com todos os encargos de natureza fiscal relacionados, direta ou indi-
retamente, com o cumprimento do serviço contratado inclusive pelos encargos
trabalhistas, tributários e previdenciários, taxas bancárias e demais despesas
decorrentes da prestação dos serviços; 
i) Comunicar, por escrito, imediatamente à Câmara Municipal de Rio do Sul e/
ou Comissão do Concurso a impossibilidade de execução de qualquer obriga-
ção contratual, para a adoção das providências cabíveis;
j) Apresentar Relatório Final detalhado de todos os serviços realizados, consi-
derando o cronograma apresentado no início dos trabalhos e os relatórios soli-
citados pelo Contratante ao término de cada fase do serviço contratado;
k) Arcar com despesas de veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer ou-
tras decorrentes da prestação dos serviços, tais como materiais e equipamen-
tos necessários para a realização dos serviços bem como despesas com ali-
mentação, transporte e hospedagem de seus funcionários;
l) Disponibilizar equipe habilitada e meios de comunicação (central telefônica
de atendimento,  e-mail, etc.) para prestar informações sobre o concurso, em
dias úteis, no horário comercial;
m) Observar toda a legislação e normas técnicas aplicáveis à espécie;
n) As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes desta licitação
possuirão vínculo empregatício exclusivamente com a contratada, sendo esta
titular responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos
dos salários e demais vantagens, recolhimento de todas as obrigações sociais
e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de que seus empre-
gados possam ser vítimas, quando em serviço, na forma expressa e considera-
da nos artigos 3º e 6º do Regulamento de Seguro de Acidente de Trabalho,
aprovado pelo Decreto nº 61.784/67.
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o) Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilita-
da para a execução do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigên-
cias legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às
normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica; encar-
gos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou ve-
nham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que se-
jam e mesmo que não mencionadas, para com as quais ficará única e exclusi-
vamente responsabilizada, nos termos do art. 71, da Lei 8666/93.

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES

a) A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a
que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93 com as alterações
dela decorrentes, obedecerá as normas estabelecidas neste edital.
b) A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execu-
ção irregular ou com atraso injustificado, tem como consequência a aplicação
combinada das penalidades de natureza pecuniária  e  restritivas de direitos,
previstas em lei.
c) As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princí-
pios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo ad-
ministrativo, garantida a prévia defesa.
c.1) Configurado o descumprimento de obrigação contratual ou das obrigações
assumidas, a contratada será notificada da infração e da penalidade correspon-
dente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.
c.2) Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motiva-
damente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluin-
do pela imposição ou não de penalidade.
c.3) Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da inti-
mação.
d) Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do Contrato, assim
como a execução irregular, com atraso injustificado ou nos casos em que o lici-
tante/contratado ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manti-
ver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, imoral ou cometer fraude fiscal, sujeitará o licitante/contratado à
aplicação das seguintes sanções:
d.1) Advertência.
d.2) Multa.
d.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de con-
tratar com a Administração Municipal no prazo não superior a dois anos.
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública de até 05 anos, ou enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até
que seja promovida a reabilitação.
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f) Descredenciamento do sistema de registro cadastral.
g) A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções
mais severas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações
assumidas  ou  desatender  a  determinações  de  autoridade  competente  para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
h) A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados,
ou para compensar execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumu-
lativamente com a sanção restritiva de direito prevista.
h.1) Na fixação do prazo da penalidade, deverão ser considerados o grau de
comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das
irregularidades constatadas,  respeitados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
i) A multa prevista será:
i.1) De 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, no caso de inexecução
total ou parcial das obrigações assumidas pelo contratado.
i.2) De 0,5 (meio por cento) por dia de atraso sobre o valor do Contrato ou so-
bre o valor correspondente da parcela em atraso, caracterizando a mora.
i.2.1) A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como as-
sim em aceitar, retirar ou assinar o Contrato ou instrumento equivalente, carac-
terizará o descumprimento total das obrigações assumidas, ou ainda, nos ca-
sos de microempresas e/ou empresas de pequeno porte quando o licitante dei-
xar de regularizar sua situação fiscal após declarado vencedor do certame.

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e
na forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos
os artigos da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
a) Também poderá ocorrer a rescisão do contrato por conveniência da Adminis-
tração, a qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10
dias.
b) A administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a
qualquer tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência
administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso
em que a contratada terá direito de receber os serviços efetivamente executa-
dos e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8666/93, com as al-
terações dela decorrentes.
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CLÁSULA DÉCIMA  – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somen-
te se reputará válida se tornadas conhecidas expressamente em Instrumento
Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a fazer parte dele.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

As partes de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca de Rio do
Sul para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste presente con-
trato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Disposições finais:

a) O presente contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui expressas;
pelas disposições contidas na Lei 8666/93 e, ainda, pelas demais disposições
legais que se verificarem aplicáveis à espécie de seu objeto, por mais especiais
que sejam e mesmo que aqui não mencionadas.
b) Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes.
c) Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será competente
o Foro da Comarca de Rio do Sul.
d) Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato
e de seus eventuais Termos Aditivos, observadas as disposições do art. 61, da
Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes.

E por  assim terem justo  e acordado,  depois  de  lido  e  achado
conforme, vai assinado pelas partes, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas.

Rio do Sul, 04 de dezembro de 2019

_____________________________
Maicon Coelho

Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Rio do Sul
Contratante
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
Praça 25 de Julho, 01, 02º andar, Centro, Rio do Sul/SC

CEP 89.160-164 - Caixa Postal 209 - Telefone: (47) 3531-6300
 www.camarariodosul.sc.gov.br

_____________________________
GUSTAVO PELLIZZARI

Gerente Administrativo da Objetiva Concursos
Contratada

TESTEMUNHAS:

______________________________                                                                         
Nome: Nome:
RG: RG:
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