
                                      

ESTADO DE MATO GROSSO 

Prefeitura Municipal de São José do Xingu 
CNPJ: 37.465.317/0001-03 

Avenida Mauro Pires Gomes, nº41 – São José do Xingu/MT 

Fone: (66)3568-1109/3568-1666 

E-mail: licitacao@saojosedoxingu.mt.gov.br 

 

RUMO AO DESENVOLVIMENTO 
 

 

CONTRATO Nº 14/2017. 

 
CONTRATO DE SERVIÇOS 

CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 

XINGU/MT E A EMPRESA E.V 

SOARES ASSESSORIA E 

INFORMATICA - ME                   

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, por 

intermédio do Prefeito Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 37.465.317/0001-03, com Sede na 

Avenida Mauro Pires Gomes, nº 195 São José do Xingu/MT, CEP 78.663-000, representada neste ato 

pelo Prefeito Municipal Sr. LUIZ CARLOS NUNES CASTELO, Brasileiro, portador da cédula de 

Identidade RG 4245309, SSP/SP e o CPF nº 534.469.258.72 residente e domiciliado no município de 

São José do Xingu-MT doravante denominada CONTRATANTE, de outro lado a empresa E.V 

SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA                                                                                                                  

, inscrita no  CNPJ sob   n°20.162.315/0001-42, estabelecida na Rua Industrial n° 131, Bairro 

Centro, Confresa, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. ETVALDO VASCO 

SOARES, portador  do RG n.º  04086821 SSPMT, CPF n.º 340.085.861.72 doravante de 

nominada simplesmente, CONTRATADA, pactuados e contratados este ajuste, nos termos da Lei 

8.666/93 e Lei Municipal 607/2015 e suas alterações as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnico profissionais 

especializados visando a realização de processo seletivo simplificado para contratação 

temporária de servidores para os cargos, distribuídos entre os níveis de escolaridade ensino 

superior, médio, fundamental e fundamental incompletos.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

 

2.1 O presente contrato terá vigência de 120 (Cento e Vinte) q u a t r o  meses, com início em 

1 2 /07/2017 e término em 12/11/2017, podendo ser prorrogado conforme art.  57, § 1° da Lei 

8.666/93, desde que devidamente justificado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 O contratado deverá executar os seguintes serviços: 

3.1.1. Elaboração de todo o cronograma de serviços juntamente com a contratante; 

3.1.2. Elaboração do edital do processo seletivo simplificado, em conjunto com a contratante; 

3.1.3. Elaboração e Aplicação de provas teóricas objetivas com questões de múltipla escolha; 

3.1.4. Julgamento de recurso interposto; 

3.1.5. Apresentação de relação dos candidatos classificados; 

3.1.8. Apresentação de relatório geral do processo seletivo; 
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3.1.9. Apresentação do resultado para homologação: 

3.1.10. Fornecimento da relação contendo todos os dados e as notas individualizadas de cada candidato 

para o setor de Recursos Humanos: 

3.1.11. Digitalização de documentos e formulários; 

3.1.12. Envelopamento e empacotamento de todo material resultante do processo seletivo simplificado; 

3.1.13. Geração de CD com imagens de documentos do processo seletivo simplificado;  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1.  P e l a  fiel e perfeita execução dos serviços, objeto deste contrato, a Prefeitura pagará o preço 

em Reais R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais) que corresponderá ao valor da proposta, mediante 

a entrega da nota fiscal atestada pelo responsável pela fiscalização em duas parcelas iguais da 

seguinte forma; 

a). Primeira parcela correspondente a 50% do valor, 30 (Trinta) dias depois da publicação do 

Edital do Processo Seletivo. 

b). Segunda parcela correspondente a 50% restante, após a homologação do resultado do 

Processo Seletivo. 

4.2. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos 

sociais , tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, fretes, enfim todas as despesas necessárias ao 

fornecimento do objeto deste contrato; 

4.3. A contratada deverá indicar no corpo da nota fiscal o número e nome do banco, agência e 

número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 

4.4. O pagamento será feito por meio de ordem bancária, tomada junto ao Banco do Brasil S.A., 

endereçada ao banco discriminado na nota fiscal. 

4.5. Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe o 

seu pagamento, o prazo para pagamento fluirá a partir da respectiva regularização. 

4.6. A Prefeitura não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, 

bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”. 

4.7. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de 

responsabilidade da contratada. 

4.8 O pagamento feito à contratada não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao 

fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos bens fornecidos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1.  Para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato serão utilizados os recursos 

provenientes da seguinte dotação: 

 

46 - 03.001.04.122.0003.1058.33.90.39.00.00 00. – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

6.1 A Prefeitura Municipal de São José do Xingu se obriga a: 

a) receber o objeto contratados nos termos, prazos e condições estabelecidas no edital; 

b) notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços; 
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c) efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas neste edital; 

d) fiscalizar a execução dos serviços; 

e) disponibilizar informações necessárias à execução do presente instrumento. 

f) despesas com divulgação na imprensa oficial (DOE), local e regional, com objetivo de dar 

publicidade ao concurso; 

g) colocar a disposição da Contratada, espaço adequado, para realização das inscrições; 

h) colocar a disposição da Contratada, salas devidamente organizadas com o número de cadeiras 

solicitados - com um dia de antecedência, para realização das provas teóricas. 

6.1.1 O recebimento definitivo dar-se-á após a verificação do cumprimento das especificações e 

qualidade dos serviços, nos termos do presente edital. 

6.1.2 O objeto contratado será recusado se o serviço não for condizente com o solicitado pela 

Prefeitura Municipal. 

 

6.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

contratada: 

 

a). Realizar inscrições, confeccionar fichas de inscrição e disponibilizar link na página da prefeitura; 

b).  Receber as inscrições, via internet, processar e gerenciar as informações referentes as 

inscrições; 

c). Manter posto de inscrição no Posto Central, com pessoal qualificado; 

d). Gerar Boleto Bancário; 

e). Informar a contratante, após encerramento das inscrições o número de candidatos inscritos; 

f). Contratação e confecção das provas; 

g). Aplicação das provas; 

h). Fiscalização na aplicação das provas; 

i). Correção das provas; 

j). Apresentação do resultado final; 

l). Coordenação; 

m). Todas as despesas decorrentes das fases acima especificadas 

n). Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

o). Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, 

qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 

providências de regularização necessárias; 

p) Caso haja questionamento judicial a respeito de matéria relacionada ao processo seletivo, a 

Contratada proverá ao município os meios e subsídios para a defesa da validade do referido 

processo. 

q) O local da realização das provas: as provas serão realizadas no município de São José do Xingu, 

com local e data a serão definidos posteriormente; 

r) A Fiscalização: o pessoal da fiscalização receberá treinamento pela contratada, devendo todas as 

despesas com diárias aos fiscais, volantes, serviços gerais, coordenadores, porteiro, faxineiros serão de 

responsabilidade da contratada. 

U) A Contratada deverá fornecer lanches para toda a equipe envolvida na aplicação das 

provas: fiscais, volantes, serviços gerais, coordenadores, porteiros e faxineiros. 

6.3. Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as prescrições 

contidas no presente edital e seus anexos, com as técnicas da ABNT; 
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6.4. É vedada a subcontratação dos serviços, sem previa autorização da Prefeitura Municipal, objeto 

deste contrato; 

6.5. Manter todas as condições de habilitação exigidas no presente contrato e edital; 

6.6. Responder legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos contraídos com 

terceiros, para a execução deste contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais , securitários, comerciais e outros afins, quaisquer que sejam as rubricas, a elas não se 

vinculando o CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo sob o fundamento de solidariedade; 

6.7. A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no 

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

apresentadas pelos serviços e materiais fornecidos, inclusive com substituição de equipamentos, bem 

como, mão-de-obra que não atendam as exigências dos serviços; 

6.8. Ser responsável pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo contratante; 

6.9. Ser responsável por todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços tais 

como: salários, benefícios sociais, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciário, fiscal, 

comerciais e convencionais, transportes, insumos, equipamentos e materiais consumidos diretamente 

na execução e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento dos serviços; 

6.10. Ser responsável pelos serviços dentro dos padrões adequados de qualidade, e segurança, demais 

quesitos previstos na Lei nº 8.078, de 11/09/90, assegurando-se a Prefeitura Municipal todos os 

direitos inerentes à qualidade de “consumidor”, decorrentes do Código de Defesa do Consumidor; 

6.11.  A t e n d e r  aos serviços solicitados pela Prefeitura Municipal, com pessoal devidamente 

qualificado, bem como observar rigorosamente o cronograma de execução ou outras condições 

técnicas estabelecidas entre as partes; 

6.12. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando 

os atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas 

em suas carteiras de trabalho, mediante envio de cópia da referida carteira com a data do registro 

no ato da assinatura do contrato; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

7.1.  Pe l a  inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à contratada multa de até 10% sobre o valor, sem prejuízo das seguintes penalidades, 

previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93: 

7.1.1 Advertência, nas hipóteses de execução irregular do contrato, que não resulte prejuízo para o 

serviço desta administração; 

7.1.2 Multa, de 10% do valor do contrato; 

7.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com este Órgão; 

7.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo 

de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do art. 87, inciso 

IV, da Lei n. 8.666/93. 

7.1.4.1 A aplicação da sanção de Declaração de Inidoneidade implica na  inativação  do cadastro  do 

fornecedor ou interessado junto ao SICAF, impossibilitando-o de relacionar-se comercialmente 

com a Administração Municipal. 
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7.2. Expirado o prazo proposto para a entrega do bem, sem que a contratada o cumpra, iniciar- se-á a 

aplicação da penalidade de multa, correspondente a 1 % (um por cento) por dia de atraso, incidente 

sobre o valor total da Nota de Empenho. 

7.2.1 A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 10 % (dez por cento), o que não 

impede, a critério da administração, a aplicação das demais sanções a que se refere o item 

7.1; 

7.2.2 A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, caracterizar-se-á a inexecução total da 

obrigação. 

7.3 Caso a contratada não solucione quaisquer problemas advindos da contratação sofrerá multa, 

consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, da seguinte forma: 

a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 

b) a partir do 3º (terceiro) até o limite do 5o (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), 

caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6o (sexto) dia de atraso. 

7.4 A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que 

fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha 

nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado 

o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida 

ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa; 

7.5.  A s  multas previstas nesta seção não eximem a contratada da reparação dos eventuais danos, 

perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração; 

7.6 Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com esta 

Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em 

Dívida Ativa e execução pelo Município de São José do Xingu 

7.7. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência 

da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la 

devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 

8.1. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e 

nos dos art. 79 e 80 da Lei n°. 8.666/93. 

8.2 O presente instrumento poderá ser rescindido, nos termos do artigo 79 da Lei 8.666/93 e nos 

seguintes casos: 

a) de comum acordo entre as partes, a qualquer momento; 

b) pelo interesse de qualquer das partes, mediante prévia notificação, com antecedência mínima de 30 

dias. 

c) quando da necessidade de continuar com o presente contrato, devidamente comprovado, 

Respeitando o interesse público. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1 O acompanhamento e a fiscalização da prestação de serviços será realizado por agente 
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fiscalizador designado através de Portaria, conforme cópia em anexo. 

 

CLÁUSULA DECIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

10.1.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 

de termo aditivo ao Contrato; 

10.1.2 A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e manter-se em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, bem como as normas previstas na Lei 8666/93 e legislação 

complementar, durante a vigência deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

11.1. As partes contratantes elegem o foro de da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT como 

competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive os casos 

omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

          E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Contrato, em duas vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

 

 

SÃO JOSÉ DO XINGU, 12 DE JULHO DE 2017. 

 

 

 

LUIZ CARLOS NUNES CASTELO                      E.V SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA                                                                                                                  

PREFEITO                                                                CNPJ -20.162.315/0001-42 

            CONTRATANTE                                                      CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

Nome: AGEU OLIVEIRA BRAGA               Nome: RAVIANO DOS SANTOS COELHO 

C.P.F.  618.418.891.72                                       C.P.F. 046.872.001.41 

 

 

 

 

 


