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CONTRATO O MUNICÍPIO DE MOSTARDAS (RS). 

CONTRATO N.º 234/2019. 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE MOSTARDAS (RS), pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Rua Bento Gonçalves, n.º 1020, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 88.000.922/0001-40, 

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Moisés Batista Pedone de Souza, neste ato 

denominado CONTRATANTE, LEGALLE CONCURSOS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, Inscrita no 

CNPJ/MF sob n.º 20.951.635/0001-81, com sede na Rua Dr. Pantaleão, nº 176, Centro, CEP: 97.010-

180 município de Santa Maria/RS, neste ato representada pelo(a) Sr. ANDERSON VINÍCIOS 

BRANCO LUTZER, doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista a homologação do Edital 

de Tomada de Preços n.º 13/2019, e de conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e alterações 

posteriores, firmam o presente contrato, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa ou fundação especializada para prestação de serviços de planejamento, 

organização, operacionalização e execução total de concurso público, para seleção de candidatos, para 

provimento de cargos efetivos na Prefeitura Municipal de Mostardas/RS, em conformidade com os 

detalhamentos contidos no Projeto Básico (anexo 02). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DO PAGAMENTO 

2.1 Os serviços relacionados ao concurso, correspondem a R$ 98.500,00 (noventa e oito mil e 

quinhentos reais) cujo pagamento pela execução dos serviços será pago à contratada de acordo com 

o cronograma abaixo, e o valor por vaga excedente correspondem a R$ 40,00 (quarenta reais). 

 

2.1.1 30 % dez dias úteis após a homologação das inscrições. 

2.1.2 30 % dez dias úteis após a aplicação das provas. 

2.1.3 40% dez dias úteis após a homologação do concurso e a entrega do dossiê 

completo, contendo TODAS as documentações originais, referente ao Concurso Público. 

 

2.2 O pagamento será efetivado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal devidamente quitada 

e aprovada por servidor publico responsável pelo recebimento do objeto licitado.  

2.3 Na Nota Fiscal/Fatura deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei 

Previdenciária) e ao ISSQN, caso ocorra o fato gerador destes ou outros impostos, sob pena de 

retenção dos valores no ato do pagamento. 

2.4 Fica expressamente estabelecido que no preço acima estão incluídos todos os custos diretos e 
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indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na cláusula primeira deste instrumento, 

constituindo-se na única remuneração devida. 

2.5 Pelos débitos pagos em atraso, a Administração responderá perante a contratada pelo que deu 

causa, sendo que o critério de atualização monetária terá por base o IGPM, e, a título de penalidade, 

juros de mora, à razão de 0,2%, ao mês. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

3.1 Planejar, organizar e realizar o Concurso Público em conformidade com o disposto no edital de 

licitação, no objeto contratual e legislação pertinente; 

3.2 Indicar, de maneira formal, profissional responsável da proponente, que tratará de todos os 

assuntos pertinentes aos processos, diretamente com a Comissão Municipal de Concurso (Comissão 

Executiva); 

3.3 Observar o conteúdo do regulamento de concurso municipais, publicado através do Decreto nº 

8.025/2019; 

3.4 Todos os trabalhos deverão ser desenvolvidos em consonância com a Lei Orgânica do Município 

de Mostardas, Leis Específicas de Criação e Alteração dos Cargos, Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos Municipais, Plano de Carreira do Magistério e demais normas jurídicas vigentes, inclusive 

relacionadas às cotas.  

3.5 Possuir, em seu quadro funcional (permanente ou contratado), profissionais qualificados e 

devidamente habilitados, com responsabilidade técnica e registro nos respectivos conselhos de classe, 

de acordo com as especializações, os quais ficarão responsáveis pela elaboração, correção e análise de 

recursos, das provas conhecimentos específicos de cada área; 

3.6 Elaborar o edital de abertura das inscrições e demais editais e avisos necessários ao certame, bem 

como seus extratos em cada fase do concurso; 

3.7 Publicar todos os editais e avisos referentes ao Concurso Público em seu site oficial, e 

disponibilizar os arquivos para publicação no site do município.  

3.8 Apresentar as minutas dos editais formatadas, alinhadas, com perfeita organização visual e 

revisão de texto;  

3.9 Definição de critérios para recebimento das inscrições, conforme regulamento e leis vigentes; 

3.10 Atender integralmente ao Projeto Básico (Anexo II). 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 

inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, desde 

que devidamente identificados, às dependências dos prédios utilizados pela Administração Pública no 
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município; 

4.2 Providenciar as publicações oficiais, em especial o extrato do Edital de Abertura e o Edital de 

Encerramento do concurso, em diário oficial do município, conforme legislação municipal vigente; 

4.3 Fornecer cópia de toda a legislação pertinente ao Concurso Público; 

4.4 Designar comissão para acompanhar e fiscalizar todo o processo de execução e realização do 

concurso público. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  

5.1 O prazo para a execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta dias) a contar da assinatura do 

contrato por ambas as partes, podendo ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, desde que 

acordado entre as partes. 

5.2 Os serviços de que tratam este processo serão iniciados mediante solicitação formal do gestor 

municipal, através ordem de início, após a entrega pela empresa dos seguintes documentos: 

5.2.1 Registros de Responsabilidade Técnica RRT do Responsável Técnico pela execução, devidamente 

quitadas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a liquidação da Nota Fiscal dos serviços por 

servidor público responsável do contrato. 

6.2 A despesa com o objeto do presente Edital correrá pela seguinte dotação orçamentária do 

município: 

Órgão: Secretaria Municipal de Administração. 

Unidade: Gestão, Manutenção e Serviço da Secretaria. 

Projeto Atividade 2.022 – Realização de concurso público. 

3803 - 3.3.90.39.48.00.0000 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES 

7.1 O Contratado que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente processo ficará 

sujeita às penalidades previstas nos art. 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

especialmente de: 

7.1.1 multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado, sobre o valor inadimplido da proposta, e 

juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou fração equivalente. 

7.1.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar, também, as seguintes sanções: 

7.1.2.1 advertência; 
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7.1.2.2 multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor homologado; 

7.1.2.3 suspensão temporária em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Mostardas (RS), por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

7.1.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

7.2 O não cumprimento de obrigações contratuais, acarretará à multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor inadimplido da obrigação. 

7.3 Na aplicação das penalidades previstas no Edital ou Contrato, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 

contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe 

o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 

7.4 As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

7.5 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO  

8.1 Caberá rescisão do presente instrumento, sem que assista direito ao CONTRATADO indenização de 

qualquer espécie quando: 

8.1.1 O CONTRATADO não cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento, tendo a 

parte inadimplente o prazo de 5 (cinco) dias para alegar o que entender de direito; 

8.1.2 A parte CONTRATADA transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, 

sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 

8.1.3 Quando decorrido o prazo de vigência do presente contrato; 

8.1.4 Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 O Município desde já nomeia como fiscal do contrato a Sra. servidoras Tanara Rosca de Souza e 

Léia Teresinha Alves da Silva , pertencente do quadro de funcionários, devidamente habilitado à tanto, 

para exercer ampla, cotidiana e rotineira fiscalização do contrato, conforme Portaria nº 989 de 

02/05/2019, ou a que vir substituir. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

10.1 Fica eleito o foro da comarca de Mostardas (RS), como competente para solucionar eventuais 
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pendências decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que 

seja ou venha a ser. 

10.2 E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e 

forma, para um só efeito e declaram conhecer todas as cláusulas contratadas. 

 

 

 

Mostardas, 20 de agosto de 2019. 

 

 

Moisés Batista Pedone de Souza 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

 

LEGALLE CONCURSOS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 

ANDERSON VINÍCIOS BRANCO LUTZER  

CONTRATADA 

 

 

 

 

Testemunhas: 

1. ____________________ 

CPF: 914.260.220-34 

 

2. ____________________                           

CPF: 015.760.470-59 

 

 

 

 

Aprovado por: 

 


