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CONTRATO Nº 014.2022 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 

PROCESSO SELETIVO – ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO 

ELETRICISTA E AUXILIAR PRÁTICO DE TOPOGRAFIA 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO – ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/1993 

  

Pelo presente instrumento particular, de um lado a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 

ALTO IRANI - AMAI, inscrita no CNPJ sob o nº 83.678.086/0001-33, com sede na Rua Floriano 

Peixoto, 100, Centro, Xanxerê/SC, CEP 89.820-000, representada pelo Presidente, Sr. Márcio Luiz 

Bigolin Grosbeli, Prefeito de São Domingos, SC, brasileiro, casado, portador da Cédula de 

Identidade nº 2.878.754, inscrito no CPF sob o nº 868.760.829-20, doravante denominada 

CONTRATANTE; do outro lado GEORGEO ALMEIA ME (Aprender.com), pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.195.807/0001-39, com sede na Rua Duque de 

Caixias, nº 844, Centro, no município de Joaçaba/SC, Cep 89.600-000, doravante 

denominada CONTRATADA; celebram, entre si, contrato de prestação de serviços voltados para 

a realização de processo seletivo, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em Serviços de 

Organização, Planejamento e Realização de Processo Seletivo para preenchimento das seguintes 

vagas na AMAI: 

I - Engenheiro Civil – 30h semanais; somente cadastro de reservas; 

II - Engenheiro Eletricista – 30h semanais, 01 vaga, com cadastro de reservas; 

III - Auxiliar Prático de Topografia – 40 horas, 01 vaga, com cadastro de reservas; 

 

1.2. Inclui-se na prestação dos serviços o processamento e julgamento das provas aplicadas, o 

fornecimento completo de recursos materiais e humanos e a execução de todas as atividades 

envolvidas e correlatas em apoio à Comissão do Processo, deverá também promover a avaliação, 

seleção, gestão de inscrição, alocação, geração de gabaritos e provas individuais, impressão  de 
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provas e formulários, digitalização, correção, recursos e publicações disponibilizadas online via 

WEB e demais atividades que compreendam a realização dos serviços. 

 

1.3. Os serviços a serem prestados pela Contratada consistem, não exaustivamente, em: 

 

a) Providenciar a elaboração do Edital e comunicados relativos ao certame, destacando-se a 

confecção de Edital de Abertura do Processo Seletivo, deferimento de inscrições, convocação para 

as provas, resultados provisório e final. O Edital de Abertura do Processo Seletivo estabelecerá 

disposições para inscrições, convocação para as provas, aplicação e julgamento das provas, análise 

de títulos e tempo de serviço, recursos, resultados, cronograma e conteúdo programático; 

 

b)  A Contratada deverá fornecer todos os atos oficiais (editais, lista de inscritos, lista de 

convocação, lista de classificação, etc), em meio digital e físico; 

 

c)  As provas, antes de sua aplicação, deverão ficar em local seguro; 

 

d)  O material e impressos necessários à aplicação das provas serão previamente organizados, 

incluindo crachá para toda a equipe de trabalho, lista de chamada, formulários de correção de 

dados cadastrais e de documento de identificação inadequado, estojo com material de escritório 

para cada sala, entre outros; 

 

e)  Elaborar e imprimir materiais para sinalizar o local de provas; 

 

f)  Realizar treinamento dos fiscais, os quais serão contratados pela empresa Contratada; 

 

g)  No dia de realização da prova, será realizado plantão por profissionais especializados em 

Processo Seletivo, para dar suporte e prestar atendimento; 

 

h)  Ressalta-se que o pagamento de todos os recursos humanos envolvidos ficará sob 

responsabilidade exclusiva da empresa Contratada; 
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i) As provas serão elaboradas, avaliadas e revisadas por bancas examinadoras compostas 

exclusivamente por profissionais especializados no conteúdo específico da matéria, 

criteriosamente selecionados por sua experiência, competência e idoneidade; 

 

j) Deverá garantir a mais efetiva segurança deste Processo Seletivo, adotando normas e 

procedimentos técnico-operacionais que permitam garantir lisura do certame, especificamente 

relativos ao sigilo e confiabilidade dos recursos humanos utilizados, bem como nas estratégias de 

ação e instrumento adotados; 

 

k)  A empresa será responsável pela montagem dos originais, impressão, conferência, reprodução, 

contagem, acondicionamento e lacração dos cadernos de questões, em quantidade suficiente para 

atender ao número de candidatos inscritos no certame; 

 

l) Após o recebimento da ordem de serviço a empresa deverá apresentar a Secretaria Executiva 

da AMAI, Cronograma com data máxima de encerramento dos trabalhos, com emissão e entrega 

de lista final dos aprovados, em ordem de classificação para homologação final; 

 

m)  Elaborar o Processo Seletivo, obtendo informações para tanto junto a Secretaria Executiva da 

AMAI, quanto às vagas/cargos, valores das inscrições e outras informações necessárias para a 

elaboração do mesmo; 

 

n) Realizar as Inscrições e homologação das mesmas, sendo que as inscrições somente deverão 

ser realizadas via internet;   

 

o) Elaborar, aplicar e corrigir as provas (30 questões objetivas, englobando áreas de conhecimento 

específicos aos cargos, área de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais) e gabarito. 

Sendo de inteira responsabilidade da empresa Contratada, a composição das provas, conteúdos, 

etc.; 

 

p) Fornecer todo o pessoal e material necessário a realização das inscrições, aplicação e correção 

das provas. 
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1.4. As atividades e ações relativas ao Processo Seletivo deverão ser realizadas no Município 

de Xanxerê, especificadamente na sede da Contratante. 

 

1.5. O conteúdo a ser publicado no edital, bem como as questões das respectivas provas, 

deverão ser objeto de prévio debate com a AMAI, notadamente com os departamentos de 

engenharia e topografia, mediante reunião presencial ou por videoconferência. 

 

1.6. Fica registrado que a prestação dos serviços não gerará vínculo empregatício entre os 

empregados da Contratada com a AMAI ou com quaisquer dos municípios associados, vedando-

se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

1.7. Faz parte integrante deste contrato o respectivo Termo de Referência, cujas determinações 

nele expressadas deverão ser observadas por ambas as partes. A empresa Contratada declara ter 

recebido e analisado o termo de referência no ato das assinaturas deste contrato. Também faz parte 

integrante deste contrato os orçamentos encaminhados pela empresa Contratada à Contratante. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

2.1. A dispensa de licitação para contratação do serviço mencionado na cláusula anterior está 

alicerça no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/1993 (Lei de Licitações)1. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA– DA REMUNERAÇÃO 

 

3.1. Em remuneração aos serviços prestados, a empresa Contratada receberá da Contratante o 

valor global de R$ 7.380,00 (sete mil, trezentos e oitenta reais), correspondendo, individualmente 

por processo seletivo, o valor de R$ 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais). 

 

3.2. O preço é fixo, não ocorrendo qualquer espécie de reajuste. 

 

                                                             
1 É dispensável a licitação quando para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto 

na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram 

a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. 
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3.3. Após consumados os serviços delineados na cláusula primeira, a empresa Contratada emitirá 

nota fiscal (constando informação sobre os dados bancários), cujo pagamento ocorrerá em até 10 

(dez) dias corridos após emissão da respectiva nota. 

 

3.4. A Contratante poderá sustar o pagamento nos seguintes casos: 

a) Serviços prestados fora dos padrões éticos e da qualidade atribuível à espécie, devidamente 

valorado pela Contratante; 

 

b) Existência de qualquer débito para com este Órgão; 

 

c) Descumprimento de qualquer um dos dispositivos contidos neste Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO 

 

4.1. O presente Contrato terá sua vigência a partir das respectivas assinaturas, vigorando por 90 

(noventa) dias. 

 

4.2. Prazo para conclusão do edital do Processo Seletivo: 05 (cinco) dias após a autorização; 

 

4.3. Prazo para conclusão dos resultados finais: 10 (dez) dias após realização das provas. 

 

4.4. Registra-se que incumbe a Contratada fornecer lista dos candidatos classificados homologados 

em meio digital e físico. 

 

CLÁUSULA QUINTA- DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

5.1. É dever/obrigação da empresa Contratada: a) prestar os serviços entabulados na cláusula 

primeira com zelo e dedicação, observando os princípios éticos inerentes à execução dos mesmos; 

b) acatar as decisões e observações feitas pelos fiscais deste contrato; c) não realizar 

subcontratação total ou parcial dos serviços sem anuência da Contratante; d) receber o pagamento 

conforme disposto no contrato; e) aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões, a critério da Contratante, referentes a execução do contrato, nos termos da legislação 

vigente; f) manter-se adimplente no que tange aos tributos, sejam eles Federais, Estaduais e/ou 
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Municipais, inclusive no que concerne às verbas trabalhistas e de caráter previdenciário; g) 

Arrecadar e repassar à Contratante o valor recebido pelas inscrições. 

 

5.2. É de responsabilidade exclusiva da empresa Contratada: a) Havendo subcontratação 

autorizada pela Contratante, a Contratada continuará a responder direta e solidariamente pelos 

serviços e pelas responsabilidades contratuais e legais assumidas. A mesma responsabilidade se 

aplica no caso de subcontratação sem autorização; b) responsabilizar-se exclusivamente pelos 

danos causados diretamente à Contratante ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à 

execução do contrato ou conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o 

fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante; c) Responsabilizar-se 

exclusivamente por todas as providências e obrigações em caso de acidentes de trabalho com seus 

empregados, em razão da execução da presente contratação ou em conexão com ela, ainda que 

ocorridos nas dependências da sede da Contratante; d) responsabilizar-se exclusivamente por 

débitos tributários oriundos da prestação de serviços objeto deste contrato, bem como das verbas 

trabalhistas e previdenciárias decorrentes de seus funcionários. Adverte-se que a inadimplência de 

tais verbas não transfere à Contratante a responsabilidade pelo pagamento; e) as despesas diretas 

ou indiretas, tais como: transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários ou de 

classe, indenizações civis e qualquer outra que for devido a empregados ou contratados no 

desempenho dos serviços prestados do objeto deste Contrato, ficando ainda a Contratante isenta 

de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; f) o sigilo, a segurança e a guarda das provas, 

antes e depois de sua aplicação; g) pela observação nos prazos estabelecidos no edital, para entrega 

e validade da proposta; h) observar as obrigações acima delineadas, bem como as demais 

pontuadas no termo de referência. 

 

5.3. É dever da Contratante: a) proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do 

objeto, permitindo o acesso de empregados da empresa Contratada às dependências da associação; 

b) efetuar o pagamento conforme pactuado; c) fiscalizar o cumprimento das obrigações 

contratuais, podendo, inclusive, intervir durante a execução para fins de ajuste ou suspensão; d) 

notificar a empresa Contratada acerca de quaisquer irregularidades; e) prestar informações e 

esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; f) conferir e publicar os Editais do 

Processo Seletivo Simplificado; g) publicar os resultados de: homologação das inscrições, 

gabaritos e homologação dos resultados parcial e final, bem como, dos demais atos pertinentes; h) 

providenciar espaço físico para a aplicação das provas do Processo Seletivo Simplificado; i) suprir 
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qualquer lacuna ou resolver situações não previstas neste contrato e no respectivo termo de 

referência concernentes às suas obrigações. 

 

CLÁUSULA SEXTA- DA FISCALIZAÇÃO 

 

6.1. A fiscalização da execução das obrigações firmadas neste instrumento será exercida pela 

Secretária Executiva Ingrid Aline Piovesan, engenheira Tânia Mara Baldissera e Topógrafo 

Alcemir Rama. Correlato ao poder fiscalizatório, os fiscais poderão emitir notificações à empresa 

Contratada sobre eventuais irregularidades, que deverão ser observadas imediatamente por esta.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO 

 

7.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor 

global contratual. 

 

7.2. Caso a Contratante obtiver algum indício de fraude e/ou vazamento de dados durante a 

realização do Processo Seletivo, o mesmo será anulado e será aplicada a multa de 50% (cinquenta 

por cento) do total contratual.     

 

7.3 A inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, além da cláusula penal acima 

mencionada, poderá ensejar, a critério da Contratante, sua imediata rescisão. 

 

7.4. Também constituem causa de rescisão contratual: a) dissolução da sociedade e/ou pessoa 

jurídica; b) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa Contratada, 

que prejudique a execução do contrato; c) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 

regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.  

 

7.5. A parte inadimplente incorrerá, além da incidência da cláusula penal descrita no item 7.1, em 

atualização monetária pelo índice IGP-M (FGV), juros de 01% (um por cento) ao mês e honorários 

advocatícios no importe de 20% (vinte por cento); este último no caso de intervenção de advogado, 

independentemente se na esfera judicial ou extrajudicial. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 

 

8.1. As partes de comprometem a cumprir as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados – 

LGPD, Lei nº 13.709/2018 e normativas correlatas. Ademais, as partes manifestam livre, 

informado e inequívoco consentimento total para realização de tratamento de dados das 

informações correspondentes à consecução do instrumento jurídico  originário a este instrumento, 

pelo período de tempo necessário para o alcance das finalidades contratuais e legais, cientes de 

que tal consentimento poderá ser revogado mediante solicitação via e-mail 

juridico@amai.sc.gov.br.  

 

8.2. As partes comprometem-se, ainda, em caso de incidente de segurança, a comunicar 

prontamente uma a outra, a fim de que sejam tomadas eventuais medidas cabíveis. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

 

9.1. As partes contratantes elegem o foro de Xanxerê/SC, para o fim de dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente Contrato. 

 

E por estarem justas e contratadas regidas pela boa fé contratual, firmam o presente, em duas vias, 

de igual teor e forma, perante testemunhas, para que produzam seus jurídicos efeitos. 

 

Xanxerê/SC, 16 de maio de 2022. 

 

 

_________________________________ 

MÁRCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELI 

PREFEITO DE SÃO DOMINGOS 

PRESIDENTE DA AMAI 

_________________________________ 

GEORGEO ALMEIDA ME 

APRENDER.COM 

CONTRATADO 

 

Testemunhas: 
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_________________________________ 

TESTEMUNHA 1 

NOME: __________________________ 

CPF/MF: _________________________ 

_________________________________ 

TESTEMUNHA 2 

NOME: __________________________ 

CPF/MF: _________________________ 

 

 


