
                 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2020

Contrato que entre si celebram o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO

SERVIDOR  PÚBLICO  DO  MUNICÍPIO  DE  TRÊS  PASSOS  e

OBJETIVA CONCURSOS LTDA, para fins de elaboração, aplicação,

fiscalização e controle de todos os atos e fases do Concurso Público nº

01/2020, para o cargo de Contador.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TRÊS PASSOS,

com sede na Rua General Daltro Filho, nº 581 Sala 10, em Três Passos/RS, inscrita no CNPJ sob

nº 04.510.687/0001-66,  neste  ato representado pela Diretora Presidente,  Sra.  IVETE MARIA

LINCK  BECK,  brasileira,  separada  judicialmente,  servidora  publica  municipal  aposentada,

inscrito no CPF sob nº 371.875.620-04, RG nº1010407821, residente e domiciliado na Rua Luiz

Vieira  Xavier,  nº  445,  Padre  Gonzales,  TRÊS  PASSOS/RS,  doravante  denominada

CONTRATANTE;  e  de  outro  lado  OBJETIVA  CONCURSOS  LTDA.,  CNPJ

00.849.426/0001-14, Registro no CRA/RS 1093, com endereço à Rua Casemiro de Abreu, 347,

Rio Branco, Porto Alegre/RS., CEP 90.420-001, neste ato representada por seu diretor, Gustavo

Pellizzari,  CPF  012.654.680-01,  residente  e  domiciliado  em  Porto  Alegre/RS, doravante

denominada CONTRATADA, com fulcro no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, têm

justo e contratado, o que segue:

1. DO OBJETO 

1.1.  O objeto do presente  contrato  consiste  na REALIZAÇÃO DE TODAS AS FASES DO

CONCURSO  PÚBLICO  Nº  01/2020,  DESTINADO  AO  PROVIMENTO  DE  CARGO  DE

CONTADOR (20 h SEMANAIS).

1.2.  Os requisitos  de investidura,  atribuições,  carga  horária  e  padrão  de  remuneração  para o

referido cargo constam na Lei Municipal nº 5.490/2019, de 27 de agosto de 2019, que dispõe
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sobre o Quadro de Cargos do  Instituto de Previdência do Servidor Públicos do Município de

Três Passos e dá outras providências.

1.3 As etapas do concurso público consistirão em avaliações objetivas para o cargo de Contador

(20 horas semanais).

2. DAS PROVAS OBJETIVAS 

2.1.  O  programa  de  disciplinas  e  das  especializações  das  provas  objetivas  competirá

exclusivamente à CONTRATADA, atentando-se ao seguinte:

I. As provas  objetivas conterão  40 (quarenta)  questões,  distribuídas  entre  conhecimentos

gerais e específicos, com 05 (cinco) alternativas;

II. Os conhecimentos gerais  deverão abordar,  no mínimo, Língua Portuguesa,  Legislação,

Matemática e Informática (Sistema Operacional Windows); 

III. Os conhecimentos específicos deverão ser condizentes com os respectivos cargos.

2.2. As provas objetivas serão aplicadas em um único turno, as quais serão aplicadas em um

domingo.

3. DO VALOR E SEU PAGAMENTO 

3.1.  O preço  para a  prestação  de serviços  é  o  apresentado  na  proposta  da  CONTRATADA,

devidamente aprovado pela CONTRATANTE, no valor de R$ 3.480,00 (três mil e quatrocentos e

oitenta reais).

3.2. O preço referido é final, e a CONTRATADA obriga-se a aceitar as supressões ou acréscimos

que  o  CONTRATANTE  realizar,  até  o  limite  de  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor

inicialmente contratado.
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3.2.1.  A expectativa do número de candidatos  inscritos é de 30 (trinta).  Para cada candidato

inscrito  além do número estimado,  será  pago o valor  de R$ 25,00  (vinte  e  cinco reais)  por

candidato excedente.

3.3. A taxa de inscrição  será de R$ 98,20 (noventa e oito reais e vinte centavos) para o cargo de

Contador. Conforme Lei Complementar Municipal nº 1 de 30 de dezembro de 1991, ART. 137,

138, Inciso III, e artigo 139, Anexo tabela X, item 3.12.  Sendo 20 (vinte) URMs para o cargo de

nível  superior.  Os  valores  auferidos  em  razão  do  Concurso  Público  nº  01/2020,  reverterão

integralmente à CONTRATANTE.

3.4.  Os  pagamentos  dar-se-ão  em 03  (três)  parcelas  sendo  a  primeira  na  homologação  das

inscrições  representando  30%  (trinta   por  cento)  do  valor  global  do  contrato,  a  segunda

representando 50% (cinquenta por cento) do valor global do contrato, por ocasião da realização

das provas objetivas e a terceira representando 20% (vinte por cento) do valor global do contrato

por ocasião da entrega do resultado final, mediante apresentação de Nota Fiscal pela Contratada.

3.5. Vencido o prazo estipulado para pagamento, sem que o mesmo tenha ocorrido por parte da

CONTRATANTE,  esta  pagará  encargos  de  mora,  no  valor  de  1% (um por  cento)  ao  mês,

calculado "Pró-Rata-Die", juntamente com a quitação do principal.

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. A CONTRATADA se compromete a executar os serviços no prazo máximo de 120 (cento e

vinte) dias, a partir da assinatura deste contrato, podendo o mesmo ser prorrogação por até 45

(quarenta e cinco) dias, em casos excepcionais, admitidos pela CONTRATANTE.

4.2. Entende-se por execuções dos serviços desde os atos iniciais que precedem à elaboração do

edital até a homologação final do Concurso Público nº 01/2020.

4.3. Os prazos serão contados em dias corridos, exceto quando explicitamente disposto de modo

diferente, iniciando e vencendo em dia normal de expediente da CONTRATANTE.
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5. DA VIGÊNCIA

Este contrato entra em vigor na data da sua assinatura, com vigência até 31.12.2020. 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

A CONTRATANTE empenhará  a  despesa decorrente da execução deste  contrato à  conta do

seguinte item orçamentário: 

Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS

PASSOS

Unidade Orçamentária: 01. 01 -  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DE TRÊS PASSOS

Projeto/Atividade:  2.150  –  Manutenção  das  Atividades  Administrativas  do  Instituto  de

Previdência

Natureza da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica

7. DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES

7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das cláusulas segundo e terceiro:

I. Análise técnico-jurídica da legislação e demais dados fornecidos pela CONTRATANTE,

objetivando subsidiar a elaboração do edital de abertura das inscrições;

II. Observância da legislação municipal;

III. Elaboração do edital de abertura das inscrições e demais editais necessários ao certame,

bem como seus extratos; 

IV. Realização de reuniões para discussão das cláusulas dos editais, seja na sede de uma das

partes, seja se valendo de alguma tecnologia;

V. Divulgação de editais, relatórios e demais atos administrativos decorrentes da realização

do concurso público em site próprio;

VI. Prestação de apoio na elaboração de portarias a serem editadas pela CONTRATANTE;
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VII. Prestação de informações aos candidatos em sua sede, por e-mail e/ou por telefone em

todas as fases do certame;

VIII. Realização das inscrições via Internet, em site próprio;

IX. Apreciação de todas as inscrições e elaboração do edital de homologação das mesmas;

X. Montagem de banco de dados com informações fornecidas pelos candidatos na ficha de

inscrição;

XI. Será compromisso da proponente o aviso de todos os candidatos referentes ao dia, horário

e  local  de  sua  prova  através  de  aviso  por  correio  eletrônico  (para  os  candidatos  que

fornecerem endereço eletrônico) e correspondência pelos correios para os demais;

XII. Elaboração, padronização de linguagem, revisão, diagramação e reprodução das provas

objetivas e cartões óticos;

XIII. Organização e aplicação das provas escritas objetivas em data, horário e local a serem

definidos  conjuntamente  com  a  CONTRATANTE,  bem  como  responsabilidade  pela

sinalização e etiquetagem das salas;

XIV. Elaboração de atas e listas de presença para todas as etapas do concurso;

XV. Transporte e entrega das provas nos respectivos locais de aplicação;

XVI. Os cadernos de questões deverão ser acondicionados em envelopes lacrados e colocados

em malotes com lacres e cadeados, sendo os mesmos acompanhados até os locais das

provas pela equipe coordenadora da proponente responsável pela aplicação em cada local;

XVII. Sinalização do local de realização das provas a ser cedido pela CONTRATANTE;

XVIII. Designação de Comissão Coordenadora e Fiscalizadora dos trabalhos de aplicação das

Provas Objetivas no Município de Três Passos/RS;

XIX. Fornecimento à CONTRATANTE e disponibilização em site próprio do gabarito após a

realização das provas objetivas, do gabarito preliminar em até 24 horas e o definitivo no

prazo máximo de 03 (três) dias úteis;

XX. Correção das provas por sistema de leitura ótica;

XXI. Responsabilidade  exclusiva  pelo  recebimento  e  exame  de  eventuais  recursos

administrativos impetrados, com emissão de parecer;
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XXII. Recorreção  das  provas  e  fornecimento  de  novos  relatórios,  por  força  de  recursos

interpostos;

XXIII. Realização de desempate de notas utilizando o resultado do sorteio pela Loteria Federal; 

XXIV. Apresentação  de  relatórios  em  todas  as  fases  do  certame,  quais  sejam,  candidatos

inscritos, relatório de notas por etapa e final, contendo, inclusive a classificação final dos

candidatos;

XXV. Entrega de dossiê contemplando todos os atos decorrentes da realização do processo; 

XXVI. Apoio técnico-jurídico em todas as etapas do certame seletivo; 

XXVII. Sanar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer irregularidade na prestação

dos serviços;

XXVIII. Correção, reparação, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no total ou

em parte,  o  objeto do contrato em que  se  verificarem vícios,  defeitos  ou incorreções

resultantes da execução ou de materiais empregados.

7.2 Constituem obrigações da CONTRATANTE:

I. Disponibilizar  o local  de realização  das provas,  responsabilizando-se por sua limpeza,

organização e segurança;

II. Disponibilizar fiscais de prova (fiscais de sala, corredor, portaria e banheiros) para atuar

no dia da prova objetiva;

III. Custear as publicações oficiais;

IV. Pagar o valor ajustado;

V. Fornecer  cópias  das  legislações  necessárias  à  realização  do  certame  e  demais  dados

necessários à montagem do edital;

VI. Nomear  Comissão  Executiva  para  acompanhamento  de  todas  as  fases  do  concurso

público, sem prejuízo das atividades da Comissão Examinadora e Coordenadora a cargo

da CONTRATADA; 

VII. Convênio de cobrança com instituição financeira para crédito do valor correspondente à

taxa de inscrição e fornecimento dos arquivos de retorno de cobrança à CONTRATADA.
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8. DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização dos serviços, objeto deste contrato, será exercida pela Comissão Executiva,

composta por membros da Diretora Executiva e do Conselho de Administração, através de Salete

Weiss Reigert, Julio Olimpio Junges e Andreia Baraldi, conforme Portaria nº 019/2020.

8.2. Competirá a Diretora Salete Weiss Reigert o diálogo imediato com a CONTRATADA.

9. DA RESCISÃO

A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato por ato administrativo unilateral, nas

hipóteses  previstas  no  artigo  78,  incisos  I  a  XII,  da  Lei  n.º  8.666/93,  sem  que  caiba  à

CONTRATADA,  qualquer  indenização,  sem  embargo  da  imposição  das  penalidades  que  se

mostrarem cabíveis em processo administrativo regular.

10. DAS SANÇÕES

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato ocasionará a aplicação das sanções previstas na

Lei nº 8.666/93, com suas alterações, sem prejuízo do que segue.

10.2. Considera-se inexecução total a não homologação final do Concurso Público nº 01/2020  no

prazo constante no subitem “4.1.” da cláusula quarta e o disposto no subitem “10.3”. Qualquer

outro descumprimento será considerado como inexecução parcial.

10.3. A reincidência no descumprimento parcial do contrato caracterizará descumprimento total,

sujeita às sanções correspondentes. 

10.4. A inexecução parcial importará em juros de mora de 0,5% ao mês e multa de mora de 2%

do valor total do contrato, e a inexecução total importará em multa de mora de 10% do valor total

do contrato.
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11. DA VINCULAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. O contrato está vinculado à proposta apresentada pela CONTRATADA, com fulcro no Art

24, Inciso II da Lei 8.666/93.

.2. Sem prejuízo das presentes cláusulas, aplicam-se a este contrato as disposições constantes na

Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

11.3. Fica estabelecido que os casos omissos sejam resolvidos em conjunto com a proponente e o

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE TRÊS  PASSOS - RS.

12. DO FORO 

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Três Passos-RS, com renúncia de qualquer outro,

para dirimir questões oriundas do presente contrato.

12.2.  Por  estarem acordes,  declaram as  partes  aceitar  todas  as  disposições  estabelecidas  nas

cláusulas  do  presente  termo,  bem  como  observar  fielmente  outras  disposições  legais  e

regulamentares pertinentes, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas

testemunhas, para que dirimirem possíveis dúvidas.

TRÊS PASSOS -RS, 13 de Março de 2020

IVETE MARIA LINCK BECK

          Diretora Presidente

                     

              Objetiva Concursos Ltda

Testemunhas: _________________ _______________________________

Assessor Jurídico: _______________ 
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