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CONTRATO Nº 045/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 
PROCESSO N° 746/2022 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAME NTO, 
DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PR OVIMENTO DE 
CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICO S DO 
MUNICÍPIO DE CRISTAL-RS. 
  
De um lado o Município de Cristal - RS, CNPJ nº 90.152.240/0001-02, com sede na Rua 
Sete de Setembro, nº 189, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Marcelo 
Luis Krolow, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Canguçu, 
418, Bairro Centro,  portador do CPF nº 959.631.890-04, doravante denominado 
CONTRATANTE, e de outro a Empresa INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA 
PÚBLICO-PRIVADA, CNPJ 08.381.236/0001-27 , com sede na cidade de Fortaleza – CE 
à Av. Evilásio Almeida Miranda nº 280, Bairro Edson Queiroz, CEP 60.834-486, neste ato 
representada por sua Diretora Presidente, Sra. Gisele Borges Pereira de Oliveira, 
portadora do CPF nº 760.343.303-78,  aqui denominada CONTRATADA, firmam o 
presente instrumento com base na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, bem como nas 
seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 
Constitui objeto do presente instrumento, a contratação de empresa especializada para o 
planejamento, divulgação e realização de concurso público para provimento de cargos 
pertencentes ao quadro de servidores públicos do Município de Cristal, os quais serão 
observados rigorosamente, segundo as especificações contidas no Anexo I - Termo de 
Referência e demais Anexos do Edital de P.E. 025/2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO : 
 
a) O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração e em comum acordo entre as partes, mediante Termo 
Aditivo. 
 
b) A gestão do presente contrato ficará a cargo do Secretário da pasta, Sr. Juliano 
Guerreiro da Silva, CPF 908.177.530-87 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
Os prazos para a realização do Concurso serão os seguintes:  
 
a) Elaborar o Edital de abertura do concurso, publicar o edital e iniciar as inscrições: Até 
15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato; 
b) O Edital deve constar das seguintes etapas com a sugestão: 
 
 * Prova Teórica:  o tempo de duração será de 3 horas e os componentes da prova 
teórica será conforme critérios da Comissão e da Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos; 
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 * Prova Prática:  motorista e operador de máquinas para os 35 primeiros 
aprovados na prova teórica e será usado 02 (dois) veículos para aplicação da prova; 
 
 * Títulos:  pontuação será conforme critérios da Comissão e da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos; 
 
c) período para inscrições: 25 (vinte e cinco) dias contados da abertura das inscrições;  
d) Homologação das inscrições: até 05 (cinco) dias após o término das inscrições; 
e) Recurso inscrições não homologadas: Até 03 (três) dias após o término das inscrições;  
f) Homologação final das inscrições: até 05 (cinco) dias após a análise dos recursos; 
g) Publicação dos locais de prova teórica: até 05 (cinco) dias após a homologação final 
das inscrições; 
h) Aplicação de provas teóricas: Até 15 (quinze) dias após a homologação final das 
inscrições;  
i) Publicação dos gabaritos preliminares: Até 24 (vinte quatro) horas após a aplicação das 
Provas;  
j) Recursos contra gabaritos preliminares das provas teóricas: Até 03 (três) dias após a 
realização das provas;  
k) Publicação de resultado do gabarito final da prova teórica: até 07 (sete) após a 
realização das provas;  
l) Convocação e aplicação para as provas práticas: Até 05 (cinco) dias após a publicação 
do resultado do gabarito final da prova teórica;  
m) Aplicação da prova de títulos (período de envio de títulos): até 03 (três) dias após a 
publicação do resultado do gabarito da prova teórica; 
n) Publicação das notas finais preliminares das provas práticas e de títulos: até 03 (três) 
dias após a aplicação da prova de título; 
o) Prazo para recurso sobre a avaliação das provas prática e de títulos: até 03 (três) dias 
após a publicação das notas preliminares;  
p) Publicação das notas oficiais das provas teórica, prática e de títulos: até 03 (três dias) 
após o prazo de recurso;  
q) Homologação do Resultado final: Até 01 (hum) dia após a divulgação das notas 
oficiais. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
a) A fiscalização e o acompanhamento dos serviços referentes à realização do Concurso 
Público serão coordenados e fiscalizados pela Secretaria Municipal de Administração, por 
meio de uma Comissão, designada pela Prefeito Municipal especialmente para este fim, 
através de Portaria específica. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
a) Confeccionar minuta de Edital de abertura de inscrições, identificando o conteúdo 
específico para cada cargo, nos termos do regulamento do recurso;  
b) Processar as inscrições, via internet, e o cadastramento dos candidatos, assim como 
os eventuais recursos quanto a sua não realização;  
c) Elaborar, reproduzir e aplicar provas teórico-objetivas e provas de títulos, com o 
pessoal próprio ou contatado, bem como fiscalizar a sua aplicação;  
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d) Elaboração de atas e listas de presença - para todas as etapas de aplicação de provas 
e atos públicos; 
e) Responsabilizar-se pelo treinamento de sua equipe;  
f) Transportar as provas até o local da aplicação, responsabilizando-se pela sua 
integridade e inviolabilidade;  
g) Fornecimento do gabarito oficial, logo após o término das provas escritas. 
h) Julgar eventuais recursos;  
i) Corrigir provas por leitor óptico, atribuindo-as os respectivos pontos;  
j) Elaborar relatório em todas as fases de classificação, inclusive da classificação final, 
bem como realizar desempate, caso houver;  
k) Entregar à CONTRATANTE todo material após a homologação do resultado final.  
l) Realizar os serviços objeto do presente Edital de acordo com as melhores técnicas 
profissionais e dentro do prazo fixado, devendo alocar aos trabalhos recursos humanos 
qualificados e responsabilidade técnica por profissional(ais) habilitado(s), garantindo a 
eficiência e qualidade dos mesmos.  
m) Responsabilizar- se pelo sigilo e segurança indispensáveis à lisura do concurso.  
n) A Contratada deverá seguir as normas e a Legislação específica aplicável ao objeto 
contratado.  
o) Os encargos sociais serão de responsabilidade da empresa contratada, a qual deverá 
apresentar guia de GPS, quando da emissão da respectiva nota fiscal e retenção do ISS e 
IRRF, de acordo com a legislação vigente.  
p) Promover, caso constatadas incorreções na execução dos serviços, o devido 
saneamento, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sujeitando-se às penalidades 
previstas neste edital. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  
 
a) Fornecimento de cópia da legislação necessária à realização do certame e demais 
dados necessários à montagem do edital;  
b) Custeio da publicação legal dos editais, cujos modelos serão fornecidos pela 
proponente;  
c) Recebimento de Títulos e eventuais recursos administrativos, e encaminhamento à 
proponente para avaliação e emissão de parecer, se este tiver que ser de forma 
presencial;  
d) Abrir uma conta bancária para o recebimento dos valores das inscrições; 

e) Disponibilizar um posto de atendimento com computador e internet para os candidatos 
que não têm acesso; 
f) Cedência de local e pessoal de apoio para realização das Provas Teórico-Objetivas;  
g) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
h) Fiscalizar e fazer cumprir as cláusulas do presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DOS SERVIÇOS:  
 
a) Pela prestação do serviço, a CONTRATADA receberá o valor global total de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais) considerando um número máximo de 1.500 (hum mil e 
quinhentos) candidatos inscritos.  
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b) O valor acima consta da proposta vencedora da licitação, aceito pela contratada, 
entendido como preço justo e suficiente para execução dos serviços, objeto do presente 
contrato. 
 
c) No caso de ocorrer mais de 1.500 (hum mil e quinhentos) candidatos inscritos, o 
Município pagará à Contratada o valor de R$ 30,00 (trinta reais) para cada inscrição 
excedente às 1.500 inicialmente previstas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO: 
 
a) O pagamento será efetuado em duas parcelas, sendo 50% (cinquenta por cento) do 
valor contratado, após a conclusão da aplicação das provas e, 50% (cinquenta por cento) 
após a homologação final do Concurso Público.  
 
b) Os pagamentos ocorrerão em até dez (10) dias da conclusão das etapas acima 
referidas, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, acompanhado de relatório 
discriminado de execução dos serviços, atestados pela Secretaria Municipal de 
Administração.  
 
c) Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei 
que regula a matéria.  
 
d) A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das 
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas 
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.                                     
 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO: 
 
O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independentemente da conclusão do 
prazo, nos seguintes casos: 
a – Quando comprovada a deficiência ou Prestação do serviço de forma inadequada; 
b - Reiterada desobediência aos preceitos estabelecidos na legislação e neste Contrato; 
c - Falta grave a juízo do CONTRATANTE, devidamente comprovada, depois de 
garantido o contraditório e a ampla defesa; 
d - Paralisação ou abandono total ou parcial do serviço, ressalvada as hipóteses de caso 
fortuito ou força maior; 
e - Alteração Social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que 
venha a prejudicar a execução do contrato; 
f - Perda, por parte da CONTRATADA, das condições econômicas, técnicas ou 
operacionais necessárias à adequada prestação dos serviços; 
g - Descumprimento, pela CONTRATADA, das penalidades impostas pelo 
CONTRATANTE; 
h - Por acordo entre as partes, reduzido o termo, desde que haja conveniência para o 
CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Único:  Caso a CONTRATADA não cumpra parcial ou totalmente as cláusulas 
para a execução dos serviços objeto deste contrato, o mesmo será rescindido nos termos 
dos art. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:  
 
Se por culpa da CONTRATADA, os serviços não forem executados, esta sofrerá sem 
prejuízo do previsto nos artigos 86 e 88 da Lei Federal 8666/93, as seguintes 
penalidades: 
 
I) Multas: 
a) de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse 
último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, considerando, 
para fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato ou do item de 
contrato inadimplida, por dia de atraso no prazo contratual de entrega, limitado a 10% do 
mesmo valor, por ocorrência; 
 
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse 
último caso quando a licitação, tenha sido julgada e adjudicada por item, considerando, 
para fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato ou do item do 
contrato inadimplida, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não 
especificada na alínea “a” acima e aplicada em dobro na sua reincidência; 
 
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse 
último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou em 
aceitar ou em retirar o instrumento equivalente, ou deixar de apresentar os documentos 
exigidos para sua celebração, conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas. 
 
II) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cristal - RS, pelo prazo de 02 
(dois) anos, para o licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, prazo esse que vigorará enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas no Edital e 
das demais cominações legais. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 
As despesas decorrentes deste contrato serão custeadas pela seguinte dotação 
orçamentária: 
 
03 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
03.01 – Administração da SMARH 
2007000 – Administração da SMARH 
339039 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
0001 – Recurso Livre 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 
 
Eventuais litígios decorrentes da execução deste contrato serão dirimidos perante o Foro 
da Comarca de Camaquã - RS. E por estarem justos e contratados, as partes assinam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para que surtam seus efeitos 
legais e jurídicos.                            
 

Cristal, 08 de julho de 2022. 
   
 
 
 
_____________________                                                       _______________________ 
Marcelo Luis Krolow                                                                  INSTITUTO CONSULPAM  
Prefeito Municipal                                                                      CONSULTORIA PÚBLICO- 
Contratante                                                                                PRIVADO - Contratado 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Rafael Krolow Corrêa 
Assessora Jurídica 

OAB-RS 68.579 
 


