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Processo Administrativo nº 10/2021. 
Dispensa de Licitação 02/2021. 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 232/2021   
 
 

Pelo presente instrumento de um lado a empresa WLA ASSESSORIA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado com sede na Rua Washington Luiz nº 345, Bairro Santana, Rio do Sul/SC,  inscrita no CNPJ sob o nº 

12.153.370/0001-48, neste ato representada por sua representante legal, Sra. Veneranda Schwarz Goulart Salles, 

doravante denominada CONTRATADA, e de outro lado o CISAMARP - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto 

Vale do Rio do Peixe, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Manoel 

Roque nº 99 Térreo, Bairro Alvorada, Videira/SC, CEP 89.562-036, inscrito no CNPJ sob nº 11.023.771/0001-10, 

neste ato representado por seu Presidente, Sr. GIANFRANCO VOLPATO, doravante denominado  CONTRATANTE, 

têm entre si e resolvem de comum acordo contratar serviços, com base no Processo Administrativo 10/2021, 

Dispensa de Licitação nº 02/2021,  no TERMO DE REFERÊNCIA anexo, que faz parte deste Contrato e nas cláusulas 

e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

1.1 Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em elaboração, organização e 

execução de Processo Seletivo de Títulos para contratação de vagas temporárias para compor o 

quadro funcional do CISAMARP: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR 

01 Elaboração, organização e execução de Processo Seletivo através de prova de 
títulos, visando a contratação por tempo determinado, para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público da(s) vaga(s) acima 
discriminada(s), do quadro funcional do CISAMARP, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência. 

R$ 1.750,00 

 

1.2 DO CARGO, DAS VAGAS E DA REMUNERAÇÃO 

Será a estabelecida na tabela abaixo:   

Função 

 

Número 

Vagas 

Tabela Referência 

Salarial 

Carga Horária 

Semanal 

Salário 

(R$) 

Escolaridade 

Mínima/Requisito 

Técnico 

Administrativo 

02+CR* 47 40 h R$ 2.764,05  Ensino Médio 

Completo 

*CR – Cadastro de Reserva. 
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1.3 O presente contrato não gerará qualquer vínculo empregatício e todos os impostos e encargos 

referente a pessoal são de responsabilidade da empresa, sendo regido exclusivamente pela Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PREÇO   

2.1 A CONTRATADA será remunerada pelos serviços abaixo prestados, em parcela única, no valor de R$ 

1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais).  

2.2 O serviço deve iniciar imediatamente, a partir da assinatura deste Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 A CONTRATANTE responsabilizar-se-á pelo pagamento após a comprovação da realização dos serviços 

pelo relatório final; 

3.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do resultado final, mediante 

emissão e apresentação da Nota Fiscal juntamente com todas as certidões negativas, através de boleto bancário 

emitido pela CONTRATADA ou depósito em conta corrente da empresa, e após emissão do Termo de Aceite; 

3.3 É vedada à CONTRATADA pleitear qualquer valor adicional ou diferença em relação aos preços 

contratados; 

3.4 Em caso de atraso no pagamento será aplicado como índice de atualização monetária o IGPM. 

 

CLÁUSULA QUARTA: VIGÊNCIA  

 4.1 O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura do 

presente contrato, podendo ser prorrogado a critério do CONTRATANTE, de acordo com o disposto na lei 8666/93. 

4.2 O prazo para a assinatura do contrato pela CONTRATADA será de até 5 (cinco) dias após o recebimento 

do Comunicado de Vencedor da dispensa. 

 

CLÁUSULA QUINTA: PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 A execução do serviço deverá ser realizada em até 05 (cinco) dias após a assinatura do presente 

Contrato.  

 

CLAUSULA SEXTA: RECURSOS PARA ATENDER À DESPESA  

6.1 As despesas provenientes do objeto do presente contrato correrão pela seguinte dotação 

orçamentaria: 3.3.90.39 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.  
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CLAUSULA SÉTIMA: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

7.1 A gestão do termo contratual será realizada pela CONTRATANTE; 

7.2 A CONTRATANTE será responsável por fiscalizar o contrato, exercendo ampla fiscalização do objeto 

contratado. 

7.3 Fica responsável pela Fiscalização do presente Contrato Marcélo José Borsatti, Diretor Executivo. 

 

CLÁUSULA OITAVA: RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

8.1 Cumprir e fazer cumprir as disposições deste contrato; 

8.2 Determinar quando cabível, as modificações necessárias para a execução perfeita do contrato e 

tutelar o interesse público; 

8.4 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA; 

8.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com a cláusula terceira do presente contrato. 

8.6 Conferir e publicar o Edital do Processo Seletivo Simplificado de Títulos; 

8.7 Publicar os resultados de: homologação das inscrições e homologação dos resultados parcial e final, 

bem como, dos demais atos pertinentes;  

8.8 Supervisionar o Processo Seletivo Simplificado de Títulos por intermédio de Comissão do Processo 

Seletivo Simplificado de Títulos nomeada por Resolução do Presidente do CISAMARP. 

8.9 Efetuar o pagamento dos serviços; 

8.10 Suprir qualquer lacuna ou resolver situações não previstas neste Termo de Referência concernentes 

às suas obrigações. 

 

CLÁUSULA NONA: RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

9.1 Apontar, previamente a publicação do Edital, qualquer ilegalidade ou irregularidade que julgue 

existente no presente Termo de Referência, para viabilizar a correção em tempo hábil; 

9.2 Observar quando da elaboração do Edital, a legislação vigente; 

9.3 Elaborar o Edital do Processo Seletivo Simplificado de Títulos, a ser submetido à avaliação da Comissão 

do Processo Seletivo Simplificado de Títulos; 

9.4 Publicar o Edital (na íntegra) em seu site institucional devendo registrá-lo em lugar próprio e de fácil 

acesso a todos os interessados, mantendo-o, inclusive até 60 (sessenta) dias após o encerramento de suas 

atividades; 

9.5 Elaborar termos aditivos e/ou retificações do Edital, caso necessários;  
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9.6 Gerenciar, analisar e avaliar as inscrições do Processo Seletivo Simplificado de Títulos dando-lhes 

deferimento ou não;  

9.7 Relacionar os candidatos com inscrição deferida e as indeferidas para publicação;  

9.8. Responsabilizar-se quanto à elaboração e execução do Processo Seletivo Simplificado de Títulos, 

observando o mais absoluto sigilo, até a entrega dos resultados; 

9.8 Emitir listagens dos resultados preliminares e finais, com os candidatos classificados e desclassificados 

em ordem crescente, constando a nota obtida em cada item avaliado e nota final, devendo ainda ser relacionado 

apenas o número de inscrição dos candidatos desclassificados; 

9.9 Tratar das obrigações trabalhistas, previdenciárias e sociais do pessoal de sua responsabilidade, 

envolvido na execução do Processo Seletivo Simplificado de Títulos; 

9.10 Responder oficialmente aos recursos propostos, em todas suas etapas, devendo ainda, comunicar os 

candidatos acerca da resposta dos mesmos; 

9.11 Observar rigorosamente o calendário definido no Edital do Processo Seletivo Simplificado de Títulos; 

9.12 Cumprir a antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis do prazo legal de publicação para encaminhar 

ao CISAMARP, todo e qualquer ato que necessite de publicação oficial, no Diário Oficial dos Municípios de Santa 

Catarina, assegurando desta forma, tempo hábil para revisão e publicação dos referidos atos; 

9.13 Encaminhar todos os documentos que necessitem de publicação oficial, no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina, em formato pdf e em formato editável (.doc ou .docx), tais como, listagem de 

inscrições e resultado preliminar e final, quando necessários, em razão de que tais documentos são homologados 

pelo CISAMARP por meio de Resolução e, para tanto, necessário se faz que o arquivo seja editável, a fim de 

formatá-lo nos padrões utilizados pelo CISAMARP, e por ser o formato preferencial para as publicações no 

DOM/SC; 

9.14 Repassar ao CISAMARP, quando do encerramento do Processo Seletivo Simplificado de Títulos, 

cadastro atualizado contendo o endereço completo e telefone de todos os candidatos aprovados, conforme 

indicado pelos mesmos na ficha de inscrição, a fim de possibilitar a convocação dos mesmos; 

9.15 Encaminhar, por meio de correspondência com aviso de recebimento, relatório final contendo todos 

os atos realizados no Processo Seletivo Simplificado; 

9.16 Suprir qualquer lacuna ou resolver situações não previstas neste Termo de Referência concernentes 

às suas obrigações; 

9.17 Manter durante todo o contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação; 

9.18 Observar e fazer cumprir as normas sanitárias existentes em razão da COVID-19. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELA EMPRESA 

CONTRATADA 

10.1 A empresa contratada deverá seguir os prazos previstos no cronograma que será definido em 

conjunto com o CISAMARP, após assinatura deste Contrato, respeitando o prazo de 2 (dois) dias úteis de 

antecedência ao prazo legal de publicação para encaminhamento ao CISAMARP de documentos que necessitem 

de publicação. 

10.2 Na data definida para a entrega do Edital Provisório para aprovação, a empresa contratada deverá 

apresentar cronograma próprio contendo as datas previstas para cada etapa do Processo Seletivo Simplificado de 

Títulos. 

DESCRIÇÃO DA ETAPA/FASE PRAZO* 

Elaboração do Edital Provisório para aprovação. Até 05 (cinco) dias após a 
assinatura do contrato 

Elaboração e entrega para publicação do Edital Definitivo. Até 03 (três) dias após a 
aprovação/devolução do Edital 
provisório 

Período de Inscrições. De 15 (quinze) dias 

Divulgação da lista de candidatos com títulos e suas respectivas pontuações Até 03 (três) dias após o término 
das inscrições.  

Prazo para recurso De 2 (dois) dias após a divulgação 
do resultado. 

Data limite para homologação do resultado final Até 5 (cinco) dias após recursos 
da prova de títulos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: PENALIDADES 

11.1 Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a CONTRATANTE aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE, 

bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.  

c) 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, diante do 

ressarcimento pelos prejuízos causados; 

d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa 

sancionatória de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor global, sem prejuízo de outras sanções. 
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f) Antes da aplicação de qualquer penalidade, a CONTRATANDA será notificada extrajudicialmente, 

através de carta com aviso de Recebimento ou e-mail, enviado ao endereço que consta no seu cartão do CNPJ, e 

fornecido na habilitação, facultando-lhe defesa administrativa, no prazo de 5 (cinco) dias.  

g) A escolha dentre as penalidades possíveis será realizada considerando a razoabilidade, 

proporcionalidade entre a conduta e os resultados negativos advindos e, ainda, a reincidência da CONTRATADA. 

11.2 Se o descumprimento da CONTRATADA gerar consequências gravosas ao CONTRATANTE, poderá 

este rescindi-lo de imediato, aplicando as penalidades pertinentes, resguardando-se o direito à indenização pelas 

perdas e danos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESCISÃO 

12.1 A rescisão do presente contrato poderá ser: 

a) Por ato unilateral do CONTRATANTE;  

b) Por Mútuo acordo ou Conveniência Administrativa, recebendo a CONTRATADA, somente pelo valor dos 

serviços efetivamente realizados, não lhe sendo devido outro a título de indenização ou qualquer outro título, no 

presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento; 

c) Judicialmente, nos termos da Legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FORO 

13.1 Para dirimir questões decorrentes deste contrato fica eleito o foro da comarca de Videira/SC, com 

renuncia expressa a qualquer outro; 

13.2 E, por estrem assim justos e contratados, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

Videira/SC, 16 de julho de 2021. 

  
 
                     GIANFRANCO VOLPATO                                 VENERANDA SCHWARZ GOULART SALLES 
                   Presidente do CISAMARP                                       Representante Legal WLA ASSESSORIA LTDA  
 
 
 
Testemunhas 
                    
__________________________          _________________________          Visto: __________________ 
Nome:              Nome:         Guilherme Krieger 

CPF:                                   CPF:                               OAB/SC 27692 
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