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     CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO E DO 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 005/2014 

 

I – PARTES: 

A - CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cida-

de de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Muni-

cipal Senhor Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasileiro, 

casado, residente na Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul/RS. 

 

B) CONTRATADA: FENIX CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS 

LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 17.634.934/0001-88, com sede à Rua Santos Dumont, 362, Centro, 

na cidade de São Miguel do Oeste – SC, CEP. Nº. 89900-000, representada neste ato pela 

sócia/administradora, Srª Marina Larissa da Rosa Chaves, RG nº 4.513.851 SSP/SC, CPF nº 

054.115.829-54, brasileira, solteira, residente na Rua Assis |Brasil, 78-E, Bairro Maria Goreti, na 

Cidade de Chapecó-SC. 

 

II - DO FUNDAMENTO 

O presente contrato tem seu fundamento e finalidade na consolidação do objeto contratado para rea-

lização de todas as etapas do concurso público para provimento de vagas em cargos e empregos pú-

blicos, com dispensa de licitação com base no art. 24, Inciso II da lei Federal nº 8.666, de 21 de ju-

nho de 1993 e suas alterações posteriores, legislação pertinente, Direito Público, e pelas cláusulas a 

seguir expressas, definidoras das obrigações e responsabilidades das partes. 

  

III - DO OBJETO 

Este contrato tem como objeto a execução de todos os serviços e etapas do concurso e do processo 

seletivo público para cargos e empregos públicos do Município, conforme relação em anexo. 

 

IV – DAS CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS SERVIÇOS 

Este Contrato compreende a realização, por parte da CONTRATADA, dos seguintes servi-

ços: 

I - Elaboração dos Editais de abertura e seus anexos; 

II – Possuir em seu quadro funcional com profissionais qualificados e devidamente habilitados, com 

responsabilidade técnica e registro nos respectivos conselhos; 

III - Elaboração da minuta dos Editais para publicação na imprensa; 

IV – Formular editais de divulgação e homologação das inscrições: 

V – Expedir portarias de designação de Bancas Executiva e Examinadora, nomeação de servidores 

para recebimento de inscrições presenciais e por Internet, receber as inscrições que poderão ser reali-

zadas pela internet, nomeação de junta médica para avaliação de possíveis candidatos portadores de 

deficiência, nomeação de fiscais das provas, sendo que a nomeação de servidores públicos do Muni-

cípio deverá ter a aprovação prévia da Administração Municipal; 

VI – Formular lista de presenças por sala; 

VII – Formular termo de identificação das provas; 
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VIII – Elaborar e aplicar as provas escritas e práticas, com transporte das mesmas até os locais de 

realização, devidamente lacradas, garantindo o sigilo e a segurança indispensáveis a lisura do certa-

me; 

IX – Contratar e instruir fiscais da prova escrita; 

X – Divulgar gabarito oficial de todas as provas; 

XI - Correção de provas; 

XII – Emitir relatórios contendo número de acertos feitos pelo candidato em cada disciplina, após a 

identificação das provas; 

XIII – Emitir relatórios contendo número de acertos feitos pelo candidato em cada disciplina, após a 

identificação das provas; 

XIV - Elaborar editais de divulgação do resultado das provas; 

XV - Emitir pareceres referentes a possíveis recursos administrativos; 

XVI - Elaborar edital de convocação para sorteio público e ata pertinente ao resultado do sorteio; 

XVII - Formular editais de homologação do resultado final do concurso e da seleção por ordem de 

classificação; 

XVIII – Formular atas pertinentes ao processo; 

XIX - Demais atos relacionados ao concurso; 

XX – Confecção dos cadernos de provas escritas conforme o número de candidatos inscritos; 

XXI – Correção dos gabaritos; 

XXII – Análise e julgamento de recursos interpostos; 

XXIII – Em caso de empate, realizar o sorteio público na sede da contratante; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E PAGAMENTO 

I - A CONTRATADA, para a realização de todos os serviços e etapas do concurso e da seleção pú-

blica municipal descritos na Cláusula Primeira deste documento, cobrará da Prefeitura o valor total 

de R$ 6.990,00 ( Seis mil novecentos e noventa reais); 

II - O pagamento dos serviços objeto deste CONTRATO será feito em duas parcelas: 

a) a primeira, no valor correspondendo a 50% (cinquenta por cento) do valor contratado, após a apli-

cação das provas, mediante apresentação da respectiva nota fiscal; 

b) a segunda, no valor restante, até trinta dias após a conclusão de todas as etapas do concurso e da 

seleção pública, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal. 

III - O valor contratado é fixo e não sofrerá reajuste. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSO FINANCEIRO 

As despesas com o presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária da Lei de 

Meios Vigente:  

Órgão: 03 – Secretaria de Administração 

Unidade: 01 – SMA órgãos subordinados 

Proj./Atividade: 2.003 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração 

Elemento de Despesa: 53.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 – Outros serviços de Terceiros - PJ 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS  

Ressalvadas prorrogações por motivo de força maior, tais como impugnações e recursos, a CON-

TRATADA terá os seguintes prazos, contados a partir da data da assinatura deste contrato: 

I - 20 dias para elaboração e disponibilização para publicação do EDITAL de abertura do concurso e 

da seleção pública; 

II - 30 dias para início das inscrições; 
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IV - 60 dias para realização das provas escritas; 

V - 70 dias para realização das provas práticas; 

VI - 90 dias para encerramento de todos os trâmites legais e homologação final do concurso e da 

seleção pública. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 

a) Elaborar e publicar os Editais, realizar as inscrições, apresentar a relação dos inscritos, aplicar as 

provas práticas e escritas e apresentar o resultado final; 

b) Fornecer ao Município, sempre que solicitados, quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre 

o andamento dos serviços;  

c) Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários sobre os 

serviços; 

d) Formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços do objeto contratado, responsabi-

lizando-se pelo pagamento dos salários e todos os encargos decorrentes; 

e) Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal sobre qualquer acontecimento extraordinário 

que possa interferir da realização dos serviços contratados; 

f) Manter o Município permanentemente informado sobre o andamento dos serviços; 

g) Responsabilizar-se pelo custeio dos materiais e equipamentos necessários à realização de todos os 

serviços contratados. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGACÕES DO MUNICÍPIO 

São responsabilidade do Município: 

a) Transmitir, por escrito, determinações sobre possíveis modificações nos processos; 

b) Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas; 

c) Cumprir as condições de pagamento do total do presente contrato; 

d) Disponibilizar espaço físico, máquinas, veículos e equipamentos necessários à realização das pro-

vas escritas e práticas.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 I - A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade da CONTRATAN-

TE, a quem caberá verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo cumpridos os termos de contra-

to, especificações e demais requisitos, solucionar problemas executivos, assim como participar de 

todos os atos que se fizerem necessários para fiel execução dos serviços contratados; 

II - A fiscalização atuará desde o início da vigência do contrato e será exercida no interesse exclusivo 

da CONTRATANTE, e não inclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de 

terceiros a seu serviço, por qualquer irregularidade; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇAO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 I – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, nos casos de rescisão contratual e 

alterações previstos na lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

II – Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o consentimento 

prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 
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a) Por ato unilateral da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XVII do art. 78 da Lei 

Federal 8.666/93; 

b) Pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

c) Pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo 1º do artigo 

67 da Lei Federal n. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações; 

d) 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; 

e) Por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determi-

nadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE 

e exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato; 

f) Pela ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato; 

g) Judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

A CONTRATADA, não cumprindo parcial ou integralmente as obrigações assumidas neste docu-

mento ou os preceitos legais, sofrerá as seguintes penalidades: 

a) Advertência: 

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato pela inexecução parcial; 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato pela inexecução total; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administra-

ção, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade da Empresa, que poderá ser estendida a seus diretores e responsáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

I – O presente contrato é pelo regime de prestação de serviços para a realização de todas as etapas do 

concurso e do processo seletivo públicos mencionados no OBJETO, descaracterizando-se qualquer 

vinculo empregatício entre a Prefeitura e a CONTRATADA, seus dirigentes, funcionários, emprega-

dos, auxiliares, prepostos e terceiros colocados a seu serviço, sendo as despesas com pessoal, encar-

gos, deslocamentos, estadia e demais despesas com impostos, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e 

previdenciários de responsabilidade da CONTRATADA; 

II – Em caso de impugnação, recursos ou questionamentos acerca da validade ou legalidade de cláu-

sulas, pontos ou itens dos Editais, tanto na via administrativa quanto na judicial, a análise e defesa de 

tais questionamentos serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, arcando esta com even-

tuais custas e honorários, em caso de condenação;  
III - Quaisquer comunicações entre as partes, com relação a assuntos relacionados a este Contrato, 

serão formalizados por escrito, em duas vias, uma das quais visada pelo destinatário, o que constitui-

rá prova de sua efetiva entrega; 

IV - Os casos omissos a este Contrato, reger-se-ão pela legislação pertinente à matéria, na Lei Fede-

ral 8.666/93 e suas alterações. 

IV - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente contrato que não possam 

ser solucionados pela intermediação Administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Frederico 

Westphalen - RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente. 
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E, por estarem desta forma, justos e contratados, firmam o presente com duas testemu-

nhas, em quatro vias de igual teor e forma sem emendas, rasuras ou entrelinhas, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Taquaruçu do Sul, 03 de fevereiro de 2014. 

 

_____________________________                             __________________________________ 

     VANDERLEI ZANATTA                                     MARINA LARISSA DA ROSA CHAVES 

        Prefeito Municipal,                                      Fenix Consultoria em Proj. Pub. e Privados Ltda ME 

        CONTRATANTE.                                                                       CONTRATADA. 

 

Testemunhas:  

_____________________________                  ____________________________ 

 

 

Este contrato foi conferido pela Assessoria Jurídica. 

 

Marcos Antônio Lazaroto 

OAB/RS Nº. 45.902 

 

 

 

CONTRATO Nº 005/2014 

 

ANEXO I – Relação de Cargos e Empregos públicos 

CARGOS PUBLICOS - QUADRO GERAL – Regime Estatutário 

 

Cargos 
Nº de 

Vagas 

Carga 

Horária 

Semanal 

Pa-

drão/ 

Nível 

Coef. 
Venci-

mento 
Nível de Escolaridade 

Monitor de Escola 02 40 4 2,10 915,60 Ensino Médio na Modalidade 

Normal ou superior na área 

de pedagogia 

Motorista 03 44 5 2,30 1.002,8

0 

Ensino Fundamental Comple-

to 

Operador de Máqui-

nas 

01 44 6 3,00 1.308,0

0 

Ensino Fundamental Comple-

to 

Operário  02 44 2 1,70 741,20 Ensino Fundamental Comple-

to 

Nota 1–  Os cargos de Motorista e operador de máquinas, deverá haver provas: Escrita/ Objetiva e 

prova prática. 
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EMPREGOS PÚBLICOS – Regime Celetista 
 

Emprego 

Nº de 

Vaga

s 

Carga 

Horária 

Semanal 

Padrão Coef. 
Salário 

Básico 

Nível de 

Escolaridade 

Agente Comunitário de Saúde 01 40 1 1,80 784,80 
Ensino Fundamental 

Completo 

Agente Visitador do PIM 3 40 1 1,80 784,80 Médio na Modalidade 

Normal ou estar cur-

sando ou ter concluído 

curso superior nas 

áreas de educação, 

saúde ou serviço soci-

al. 

 

Nota 01 - Auxilio alimentação nos termos da Lei Municipal nº. 1.274/13; Plano de Saúde IPERGS, 

nos termos da Lei Municipal nº. 1071/10; 

Nota 02 - Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, Abono Anual 14º salário e Adicional de 

Insalubridade. 


