
 
 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2015 
 

1. CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA-SC, com 

sede na Avenida Sete de Setembro, 1175, Centro – Rio Fortuna - SC, inscrito no CNPJ/MF 

sob o n.º 82.926.585/0001-30, neste ato representado pelo Sr. LOURIVALDO 

SCHUELTER, Prefeito Municipal, portador do CPF nº. 351.723.049-91, ora denominado 

CONTRATANTE.  

 

2. CONTRATADA: A firma Concursul Assessoria e Consultoria LTDA, estabelecida na Rua 

Joinvile, n° 73, Centro, Xanxerê - SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.701.906/0001-05, 

ora denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sra. Marinalva de Castilho 

Florêncio. 

 

As partes acima qualificadas, em comum acordo e com amparo legal na Lei n° 8.666/93, 

consolidada e Lei Orgânica Municipal, resolvem firmar o presente instrumento, conforme 

cláusulas e condições a seguir: 

 

2 OBJETO DO CONTRATO 
2.1 Constitui objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada para 

Assessoria na aplicação e correção do Processo Seletivo Simplificado n° 003/2014, para os 

seguintes cargos e vagas: 

 

3 VIGÊNCIA 

3.1 O prazo do Contrato vigorará até 30 de Janeiro de 2015, podendo ser prorrogado na forma 

da legislação vigente. 

4 PREÇO 

4.1 O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato, é o de R$ 7.500,00 (sete mil Ee 

quinhentos reais). 

4.2 O preço retro-referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no 

mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da 

CONTRATADA. 

4.3 Os recurso para pagamento, os recursos orçamentários para fazer frente ao presente 

contrato correrão a conta do orçamento da Prefeitura Municipal de Rio Fortuna, sendo o 

seguinte: 

Órgão: Prefeitura Municipal de Rio Fortuna 

Unidade: Prefeitura Municipal de Rio Fortuna 

Projeto/Atividade: 2004 

Elemento: 3390.39.99.00.00.00.0000  

5 PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

5.1 A empresa CONTRATADA deverá prestar o objeto deste Contrato nos prazos do 

respectivo Edital de Processo Seletivo Simplificado n°003/2014. 

 

6 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 A CONTRATANTE efetuará o pagamento do valor constante na cláusula 12, da seguinte 

forma: a) 70% (setenta por cento) do valor, dois dias após a aplicação da prova objetiva, 30% 

(trinta por cento) no dia 16/01/2015 na divulgação do resultado final. 

 



 
 

 

7 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1.1. Fornecer a legislação, assim como, as demais informações pertinentes. 

7.2.2. Prestar informações e disponibilizar os documentos necessários à CONTRATADA 

indispensáveis à prestação dos serviços ora avençados. 

7.2.3. Efetuar o pagamento nos prazos e condições ajustados, mediantes depósito em Conta 

Corrente da CONTRATADA CC nº 1109243, Agencia 3078, Banco: SICOOB CREDIVALE 

ou em CHEQUE. 

7.2.4 Transmitir por escrito determinações sobre possíveis modificações. 

7.2.5 Homologar as Inscrições do Processo Seletivo. 

7.2.6 Homologar o Resultado Preliminar do Processo Seletivo.  

7.2.7 Homologar o Resultado Final do Processo Seletivo. 

7.2.8 Nomear servidor municipal para recebimento da documentação relativa ao Processo 

Seletivo. 

7.2.9 Nomear a Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo. 

  

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. São obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, 

comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para 

garantia de pessoas e/ou equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de 

imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 

8.1.1.1. Cumprir com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à 

segurança e medicina do trabalho. 

8.1.2. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de 

pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis 

Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 

8.1.3. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, 

no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 

8.1.4. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 

8.1.5. Das obrigações da CONTRATADA, relativas à execução dos serviços: 

8.1.5.1 Assessorar na, aplicação e Correção das Provas do Processo Seletivo da Prefeitura 

Municipal de Rio Fortuna, observando as datas, especialmente a da realização das provas, 

bem com, sua correta formalização de acordo com o Edital. 

8.1.5.2 Manter sigilo absoluto das provas e gabaritos de respostas. 

 

 

9 PENALIDADES 
9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato estará a CONTRATADA sujeita às seguintes 

penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa: 

1- De dez por cento do valor do contrato, podendo variar de acordo com a gravidade da 

irregularidade; 

2- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Rio Fortuna pelo prazo não superior a dois anos; 

3- Declaração de inidoneidade. 

 



 
 

 

 

10 RESCISÃO 

10.1 O presente contrato poderá ser rescindido nos termos do art. 78 e com a observância do 

art. 79, ambos da Lei 8.666/93. 

10.2 A CONTRATANTE reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista na Lei 8.666/93. 

10.3 O contrato poderá ser alterado na forma estabelecida nos incisos I e II, do art. 65, da Lei 

8.666/93. 

 

11 DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.2 Os casos omissos a este contrato serão dirimidos na forma da Lei Federal 8.666/93. 

Fica eleito o foro da comarca de Rio Fortuna para solucionar as dúvidas decorrentes desde 

contrato na via judicial. 

Por estarem justos e acertados, os contratantes assinam este termo em duas vias de igual 

forma e teor 

 

12 VALOR DO CONTRATO 

12.1 As partes dão ao presente instrumento o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais), para todos os legais e jurídicos efeitos. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 

presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, na presença das testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes. 

 

Rio Fortuna, 05 de janeiro de 2015. 

 

 

LOURIVALDO SCHUELTER  
PREFEITO MUNICIPAL DE RIO 

FORTUNA –SC 

Concursul Assessoria e Consultoria 

LTDA.   

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

________________________ 

 

 

________________________ 

 
 


