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CONTRATO Nº 40/2021 

 

 

Pelo presente instrumento de um lado o Município de Segredo, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 92.000.215/0001-20, com sede a Rua Padre João 

Pasa, 10, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Valdir José Rodrigues, brasileiro, 

casado, portador da Carteira de Identidade nº 9040707177, CPF nº 442.094.600-87, residente e 

domiciliado em Bela Vista, nesta cidade, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Municipal, 

doravante designado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa OBJETIVA 

CONCURSOS LTDA, com sede na Rua Casemiro de Abreu, 347, Rio Branco, Porto Alegre - RS 

inscrita no CNPJ sob o n. 00.849.426/0001-14 neste ato representada pela Diretora, Sra. SILVANA 

RIGO, portadora do CPF nº 585.810.300-68, residente na cidade de Porto Alegre - RS, doravante 

denominada CONTRATADA, para prestação de serviços técnicos especializados para realização de 

Concurso Público. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA -  Do Objeto  

1.1  O presente contrato tem por finalidade a contratação de serviços técnicos especializados 

para a realização de Concurso Público para os cargos de Cirurgião Dentista, Enfermeira, 

Fisioterapeuta, Inspetor Tributário, Naturólogo e Tesoureiro. Os serviços constarão de:  

 

a) Assessoramento jurídico e Realização de Diagnóstico Prévio. 

b) Elaboração dos Editais e do Cronograma. 

c) Disponibilização do website e página específica para inscrições on-line e divulgação de  

todo o material relacionado ao certame.  

d) Ampla divulgação do certame seletivo em portais especializados e redes sociais.  

e) Atendimento on-line aos candidatos e público em geral.  

f) Confecção, aplicação e correção das provas.  

g) Processamento das notas e emissão de listagem de classificação.  

h) Recebimento eletrônico dos recursos e emissão de parecer individualizado.  

i) Montagem do banco de dados dos candidatos classificados em formato eletrônico.  

j) Montagem de dossiê contendo toda a documentação do certame. 

 

1.2 Das Obrigações da Empresa Contratada  

a) Realização de inscrições pela Internet.  

b) Elaboração (até 40 questões por cargo), aplicação e correção eletrônica da Prova Objetiva  

para todos os cargos, divididos em 02 turnos, conforme capacidade física do Município.   

c) Fornecimento de todo o material necessário para a realização das Provas Objetivas, 

 incluindo o material de orientação e sinalização interna de cada local, tais como identificação  

de salas, banheiros, coordenação, entrada e saída; e de identificação da equipe de fiscais e  

organizadores que trabalharão em cada local de prova.  

d) Designação e pagamento das bancas de coordenação.  

e) Providências com relação ao cumprimento das normas de contingência decorrente da  

COVID-19, incluindo as medidas de biossegurança como disponibilização de EPIs e medição  

de temperatura.  
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f) Realização de desempate pelo resultado da Loteria Federal ou por Sorteio, em ato público,  

na sede da proponente.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Obrigações da Contratante 

São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Fornecimento de cópia da legislação necessária à realização do certame e dos demais 

dados necessários a montagem do edital.  

b) Custeio de publicação oficial dos editais, em formato de extrato ou na íntegra, cujos 

modelos serão fornecidos pela proponente.  

c) Estabelecimento de convênio com instituição para crédito do valor correspondente à taxa 

de inscrição, arcando com as tarifas bancárias decorrentes desta cobrança.  

d) Cedência de local para realização da Prova Objetiva e de pessoal de apoio para sua 

organização, limpeza, manutenção e segurança.  

e) Cedência de pessoal suficiente para compor a banca de fiscalização de provas a ser 

treinada e coordenada pelo Proponente. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço 

Pela totalidade dos serviços acima discriminados, considerando a estimativa de até 150 (cento 

e cinquenta) candidatos inscritos, o valor é de R$ 4.880,00 (quatro mil e oitocentos e oitenta reais). 

Valor por candidato excedente: R$ 22,00 (vinte e dois reais), até o limite da dispensa de licitação 

vigente.  

 

CLÁUSULA QUARTA - Do Recurso Financeiro 

As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

Conta: 35 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

Órgão:     04 Secretaria Municipal de Administração  

Unidade: 01 Departamento de Administração  

Funcional: 04.122 Administração Geral  

Programa: 0010 Administração Governamental  

Projeto/Atividade: 2.003 Manutenção dos Serviços Departamento Administração  

Recurso: 0001 Livre 

 

CLÁUSULA QUINTA - Do Pagamento 

O pagamento dos serviços será efetuado em 3 (três)  parcelas:  

1ª parcela de 30%: na homologação das inscrições. 

2ª parcela de 50%: na realização das provas objetivas. 

3º parcela de 20%: na entrega dos resultados finais.  

 

CLÁUSULA SEXTA - Dos prazos 

O contrato terá vigência na data de sua assinatura até a entrega dos resultados finais. O 

mesmo deverá ocorrer em até 120 (cento e vinte dias).  

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Inexecução do Contrato 
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A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - Da Rescisão 

Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo, desde que haja conveniência para a 

Administração; 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

CLÁUSULA NONA – Dos encargos sociais 

A contratada arcará com quaisquer despesas provenientes dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  - Disposições gerais 

Fica eleito o Foro da Comarca de Sobradinho, para dirimir qualquer dúvida ou questão 

oriunda do presente contrato. 

E por estarem assim plenamente acordados, as partes firmam o presente Termo 

Administrativo de Contrato de Prestação de Serviços. 

 

 

Segredo, 09 de Agosto de 2021. 

 

 

    

                     SILVANA RIGO                                           VALDIR JOSÉ RODRIGUES  

      Representante da Empresa Objetiva                                       Prefeito Municipal  

  

                

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

ALESSANDRA MARIESE LINASSI                                     CRISTIANE DIAS  

CPF 614.057.790-04                                                                   CPF 642.126.370-49 
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