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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº00198/2017 
PROCESSO Nº 00073/2017 – DISPENSA Nº 00007/2017 

 
                 
 
                        Em quatro de dezembro de 2017, o Município de Divisa Nova, Estado de Minas Gerais, 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sediado na Praça Presidente Vargas, nº 01, na cidade de 
Divisa Nova/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.243.279/0001/08, neste ato representado pelo seu 
Prefeito Municipal, o Sr. Elias Tassoti brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº M-
5.380.390, inscrito no CPF 721.502.206-44, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e o 
INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL - IMAM , pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 
sob o nº 25.567.835/0001-59, situada a Rua Celia de Souza, 55, Centro, na cidade de Belo Horizonte - 
MG, neste ato representada pelo Sr.(a) Petrônio Melo Corrêa, inscrito no CPF sob o  nº 104.299.136-72, 
daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, conforme a Lei nº 8.666/93 e posteriores 
alterações, resolvem firmar o presente CONTRATO, observadas as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS DISPOSITIVOS LEGAIS 
1.1. O presente CONTRATO fundamenta-se no Processo Administrativo nº 00073/2017, modalidade 
Dispensa, sob o nº 00007/2017, regido pelo art. 24, XIII da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1993,  
Súmula 287 do TCU, além dos preceitos de direito público, e, supletivamente, nos princípios da teoria  
geral  dos  contratos  conjuntamente com as disposições do direito privado. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO  
2.1. Integram o presente CONTRATO, como se nele estivessem transcritas, para todos os fins e efeitos 
legais, as cláusulas e condições estabelecidas no Processo de Dispensa, no Termo de Referência e na 
proposta apresentada pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 
3.1 Constitui objeto do presente CONTRATO a prestação de serviços técnicos especializados de 
consultoria, planejamento, organização, operacionalização e realização de Concurso Público e Processo 
Seletivo para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, de nível fundamental, médio e 
superior, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Divisa Nova. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
4.1 Caberá à Contratada, na execução dos serviços contratados, proceder às seguintes etapas: 
 4.1.1 - Elaboração do Edital do Concurso Público e respectivos programas de provas;  
 4.1.2 - Conferir publicidade ao concurso nas mídias disponíveis; 
 4.1.3 - Montagem e administração das inscrições de candidatos ao Concurso Público, sendo que 
o valor pago a título de inscrição será o correspondente a 3% do valor do vencimento atribuído ao cargo 
pleiteado, valor este que deverá ser depositado em conta do município, posteriormente informada; 
 4.1.4 - Elaboração de provas objetivas e prova de redação para o cargo de Professor, 
assegurando-se o total sigilo; 
 4.1.5 - Impressão dos cadernos de prova 
 4.1.6 - Contratação das equipes de fiscais e coordenação para a aplicação das provas; 
 4.1.7 - Aplicação das provas do Concurso Público; 
 4.1.8  - Correção de modo eletrônico das provas de Múltipla Escolha aplicadas; 
 4.1.9  - Apresentação do resultado 
 4.1.10 - Análise e pareceres sobre eventuais recursos apresentados em todas as fases do 
concurso, de acordo com o que estipular o Edital; 
 4.1.11 - Apresentação de relatório geral sobre o certame, com a listagem dos candidatos 
classificados no Concurso Público, bem como relação informatizada de todos os candidatos com os 
dados das fichas de inscrição. 
 4.1.12 - Apresentação do resultado para homologação; 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO 
5.1 – O valor estimado para a prestação dos serviços objeto deste contrato é de R$40.000,00 (quarenta 
mil reais), considerando uma estimativa de 750 (setecentos e cinquenta) candidatos efetivamente 
inscritos. 



MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA 
Praça Presidente Vargas, nº 01 

37142-000  - Divisa Nova  – Telefax: (35) 3286-1200 

email: divisanova@outcenter.com.br 

 
 5.1.1 - Caso haja mais candidatos efetivamente inscritos que o previsto acima, a Contratante 
pagará o valor de R$30,00 (trinta reais) por cada candidato excedente a 750 (setecentos e cinquenta).                                
 

5.2  - O pagamento dos serviços ora contratados será efetuado em três parcelas, da seguinte forma: 
 5.2.1 - 60% (sessenta por cento) até 10 (dez) dias após o término das inscrições; 
 5.2.2 - 35% (trinta e cinco por cento) até 10 (dez) dias após a realização das provas; 
 5.2.3 - 5% (cinco por cento) até 10 (dez) dias após a entrega do resultado final 
 

5.3 - Para que seja efetuado o pagamento, a Contratada deverá: 
 5.3.1 - Apresentar nota fiscal discriminada, ou documento equivalente, correspondente aos 
serviços prestados; 
 5.3.2 - Comprovar sua regularidade fiscal, perante as fazendas federal, estadual e municipal, 
bem como com o FGTS e a Justiça do Trabalho. 
 5.3.3 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente qualquer 
obrigação legal ou contratual, sem que isso gere direito à alteração dos preços ou compensação 
financeira por atraso no pagamento. 
 

5.4 - Os valores são fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1 – As despesas inerentes à execução do objeto do presente contrato correrão por conta da dotação 
Orçamentária consignada no Orçamento Municipal sob a rubrica: 
 

CÓDIGO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESCRIÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

02.02.01.04.122.0052.4.006.3390.39.00 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA 

PREFEITURA. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
7.1 – O concurso será realizado pela Contratada no município de Divisa Nova/MG, utilizando as escolas 
disponíveis da rede municipal ou outros locais definidos pelas partes, coordenadas por equipe da 
Contratada, especialmente deslocada para esse fim, sendo recrutados fiscais de provas na própria 
cidade onde se realiza o Concurso Público, preferencialmente professores.  
 

7.2 - A Comissão de Concurso será solicitada para acompanhar todo o processo de aplicação das 
provas. 
 

7.3 - Serão utilizados cartões de respostas personalizados e individualizados para as provas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
8.1 – O início do CONTRATO fica fixado a partir da data de sua assinatura, vigorando por 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado através de termo aditivo por acordo entre as partes obedecendo aos 
limites previstos na lei Federal 8666/93 e suas alterações.   
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
9.1 – A Contratada obriga-se a prestar os serviços objeto deste Contrato, sempre em regime de 
entendimento com a fiscalização da Contratante, dispondo esta de autonomia para atuar no sentido do 
cumprimento deste Contrato. 
 

9.2 - A Contratante fiscalizará o cumprimento da execução dos serviços, conforme especificações 
exigidas, com vistas ao recebimento a contento do objeto deste Contrato, sem prejuízo da fiscalização 
exercida pela Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1 - São obrigações da Contratante: 
 10.1.1 - Ter reservado o direito de não mais utilizar os serviços da Contratada caso a mesma 
não cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n. 
8.666/93; 
 10.1.2 - Acompanhar o andamento dos serviços por meio dos seus prepostos e expedientes e 
instruções verbais ou escritas sobre a sua execução, podendo impugnar os serviços que estejam mal 
executados, os quais deverão ser refeitos, correndo as despesas oriundas destes serviços por conta da 
Contratada; 
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 10.1.3 - Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n. 8.666/93; 
 10.1.4 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada pelos serviços executados de acordo com 
as disposições previstas em contrato; 
 10.1.5 - Denunciar as infrações cometidas pela Contratada e aplicar sanções nos termos da Lei 
n. 8.666/93; 
 10.1.6 - Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n.8.666/93; 
 10.1.7 - Encarregar-se da divulgação e publicação de todas as fases do certame na imprensa 
escrita oficial; 
 10.1.8 - Permitir a subcontratação de partes dos serviços desde que seja solicitada pela 
Contratada e que haja conveniência para a Contratante; 
 10.1.9  - Responsabilizar-se exclusivamente pelo envio ao Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, toda a documentação pertinente ao processo licitatório e aquela oriunda do processo do 
concurso público. 
 10.1.10 - Nomear a Equipe de Fiscalização do Contrato e Comissão do Concurso;  
 10.1.11 - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir com suas 
obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas, indicando o local e os meios materiais para a 
execução dos serviços; 
 10.1.12 - Arcar com o ônus das isenções de taxa de inscrição deferidas por motivos legais, 
judiciais ou administrativos; 
 10.1.13 - Notificar a Contratada, por escrito, sobre falhas ou irregularidades constatadas no 
desenvolvimento das atividades previstas, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 10.1.14 - Por se tratar de documento oficial e com força de Lei, a publicação do Edital deve ser 
feita pela Prefeitura Municipal, utilizando-se dos meios usuais para divulgação de atos oficiais; 
 10.1.15 - Manter, durante a realização das provas ambulância para alguma emergência, como 
também representante(s) para eventuais ocorrências de ordem administrativa; 
 10.1.16 - Providenciar locais para realização das provas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1 – São obrigações da Contratada: 
 11.1.1 - Executar todos os serviços objetos do contrato de acordo com o Termo de Referência, 
independentemente de sua transcrição, sob as penas da Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
 11.1.2 - Exigir da Contratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações 
emanadas por esta visando o sucesso da Administração Pública Municipal na aplicação dos serviços 
recebidos; 
 11.1.3 - Ministrar orientação aos membros da Comissão Organizadora do Certame; 
 11.1.4 - Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
trabalhista, previdenciária, comercial, fiscal e, respectivos ônus, tanto em relação a si, quanto ao pessoal 
eventualmente contratado para a execução dos serviços objeto do contrato; 
 11.1.5 - Coordenar todo o sistema de recebimento de inscrições pela internet, sanando as 
dúvidas e incidentes que, por ventura, vierem a ocorrer; 
 11.1.6 - Atender todas as exigências do contrato e executar todos os serviços contratados 
assumindo os ônus da prestação inadequada dos trabalhos; 
 11.1.7 - Subsidiar a Comissão Organizadora do Certame e a Contratante em todos os casos de 
recursos administrativos ou judiciais; 
 11.1.8 - Promover todas as informações sobre o certame, inclusive gabaritos e resultados, no 
site da Contratada e envios para publicações no site da Contratante; 
 11.1.9 - Emitir a Nota Fiscal de Prestação de Serviços fazendo discriminar no seu corpo a 
dedução dos impostos exigidos pela Contratante; 
 11.1.10 - Apresentação à Comissão de Concurso de cronograma das atividades a serem 
desenvolvidas, relativas à estruturação e à organização do concurso, que deverá ser aprovada pela 
Contratante; 
 11.1.11 – Elaboração do edital regulador do concurso, junto com a Contratante; 
 11.1.12 - Manter um website na internet, enquanto durar a validade do concurso, no qual 
contenha todas as suas informações e possibilite o envio de dúvidas, impugnações e recursos, sem 
prejuízo da possibilidade de o candidato apresentar impugnações e recursos também por meio físico; 
 11.1.13 - Divulgação ampla do processo nos meios de comunicação (jornais de grande 
circulação, internet) e do dia e locais de realização das provas; 
 11.1.14 - Inscrição dos candidatos, com pagamento em agências bancárias, pelo período mínimo 
de quatro semanas via meio eletrônico (internet); 
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 11.1.15 - Cadastramento geral dos inscritos e aplicação da prova; 
 11.1.16 - Fornecimento dos cartões de inscrições dos candidatos pela internet; 
 11.1.17 - Elaboração, composição, revisão técnica e ortográfica, impressão e acondicionamento 
das provas, isto em envelopes lacrados e invioláveis, por sala e local de realização, de acordo com o 
edital, em quantidade suficiente para atender a todos os candidatos inscritos e reservas; 
 11.1.18 - Responsabilizar-se pelo sigilo de todas as informações pertinentes ao concurso, que 
deverão ser processadas em ambiente próprio e adequado; 
 11.1.19 - Disponibilizar condições especiais para os candidatos portadores de deficiência, 
gestantes, lactantes e de outros candidatos que as necessitam; 
 11.1.20 - Exigir como forma de identificação pessoal a apresentação de documento pessoal 
original ou fazê-la por meio de digital; 
 11.1.21 - Utilizar detectores de metal a fim de garantir a segurança dos candidatos e a lisura do 
certame;  
 11.1.22 - Convocação, seleção, treinamento e pagamento dos coordenadores, dos fiscais e do 
pessoal de apoio, para o dia da prova, os quais deverão ter como escolaridade mínima o ensino médio; 
 11.1.23 - Organização das providências atinentes a: transporte de pessoal e do material a ser 
utilizado por ocasião da prova; segurança; primeiros socorros; comunicação entre os locais onde as 
provas serão realizadas e com a Comissão do Concurso; 
 11.1.24 - Confecção e fornecimento dos Manuais do Coordenador e do Fiscal e formulários para 
Registro de Ocorrências; 
 11.1.25 - Fornecer para os candidatos envelope para acondicionar seus pertences durante a 
realização da prova, o qual deverá ser inviolável e possibilitar a anotação do nome do candidato no lado 
externo; 
 11.1.26 - Fornecimento de todo material necessário para aplicação das provas, folhas de 
assinaturas, folhas de respostas e material de sinalização; 
 11.1.27 - Correção das provas objetivas por meio eletrônico; 
 11.1.28 - Recebimento, análise e julgamento de recursos e impugnação, com apoio de equipe 
especializada; 
 11.1.29 - Análise de quaisquer outros recursos administrativos e judiciais e elaboração das 
respectivas respostas; 
 11.1.30 - Manter assistência jurídica, inclusive para eventuais ações judiciais; 
 11.1.31 - Fornecimento de listagens dos aprovados por ordem alfabética, por ordem de 
classificação e por número de inscrição, inclusive pela internet, devendo ser previamente encaminhada 
para a Comissão do Concurso para publicação em Diário Oficial do Município; 
 11.1.32 - Fornecimento de relatório final eletrônico, contendo todos os dados de cadastro, 
inclusive endereço completo, e o resultado final do concurso listado por classificação, por cargo e listado 
por ordem alfabética, por cargo, assim como todos os processos referente a impugnação e recursos, até 
15 (quinze) dias após a classificação final; 
 11.1.33 - Pagamento de todas as despesas, impostos e obrigações sociais, tributárias e 
previdenciárias decorrentes do contrato; 
 11.1.34 - Disponibilizar provas ampliadas ou transcritas em braile para atendimento 
especializado às pessoas com necessidades especiais. 
 11.1.35 - A Contratada receberá e avaliará as solicitações de isenção dos candidatos que, desde 
que atenda aos requisitos previstos no Decreto nº 6.593, de 02/10/2008, publicado no Diário Oficial da 
União em 03/10/2008, Seção 1, Pág. 3, quais sejam: I – estiver inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal – CadUnico –; e II – for membro de família de baixa renda 
(aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou a que possua renda familiar 
mensal de até três salários mínimos), nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
12.1 – À Contratada, total ou parcialmente, serão aplicados as sanções legais, conforme a gravidade da 
infração, a saber: 

a) advertência; 
b) multa compensatório-indenizatória, nos seguintes percentuais: 

 * 0,3% por dia de atraso na execução dos serviços, ou por dia de atraso no cumprimento de 
obrigação contratual ou legal, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato. 
 * 10% sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do 
objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, que poderá ser aplicado com a rescisão 
contratual. 
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 * 20% sobre o valor do CONTRATO, na hipótese de o contratado, de modo injustificado, desistir 
do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, 
quando a Prefeitura Municipal, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação, poderá 
reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

 c) suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a administração, por 
prazo não superior a dois anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto 
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei, 
perante autoridade que aplicou a penalidade. 
 

12.2. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 
gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
13.1 – Constitui motivo para rescisão deste CONTRATO: 

a) A decretação de falência, o pedido de concordata, a liquidação ou dissolução da empresa 
CONTRATADA. 

b) A paralisação na prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao 
CONTRATANTE. 

c) A lentidão na execução do CONTRATO, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da sua conclusão no prazo estipulado. 

d) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do CONTRATO ou que traga prejuízo iminente à Administração, podendo a mesma promover 
revisões a qualquer momento neste instrumento unilateralmente. 
 

13.2 – A rescisão do presente contrato poderá ocorrer ainda:  
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 
b) Amigável por acordo entre as partes; 
c) Judicial nos termos da legislação em vigor.     

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
14.1 - No caso da revogação do Edital de Concurso Público, por decisão eminentemente discricionária e 
exclusiva do CONTRATANTE, caberá à mesma ressarcir aos candidatos o valor recolhido à título de 
inscrição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
15.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais, para 
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente CONTRATO. 
 

E por estarem justas e contratadas, e o presente CONTRATO depois lido e achado conforme, 
assinado pelas partes em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que 
também o assinaram.  

 
Prefeitura Municipal de Divisa Nova/MG, 04 de dezembro de 2017. 

 
 
 

ELIAS TASSOTI 
Prefeito Municipal 

 
 
 

INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL-IMAM  
Petrônio Melo Corrêa 

Contratada 
 
 

Testemunha 1: ____________________________        CPF: 
 

Testemunha 2: ____________________________        CPF: 


