
                        CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO
                      CENTRO DO ESTADO/RS – CI/CENTRO

CONTRATO Nº 174/2019

Contrato celebrado entre Consócio Intermunicipal
da Região Centro do Estado/RS - CI/Centro e a
empresa Legalle Concurso e Soluções Integradas
Ltda  -  EPP,  visando  o  planejamento,  a
organização,  a  execução  e  a  realização  de
Concurso  Público  de  provas  e  títulos,  para  o
provimento de cargos efetivos e para cadastro de
reserva  de  cargos  pertencentes  ao  quadro  de
pessoal do Consórcio.

Pelo  presente  instrumento  de  contrato  de  prestação  de  serviços  para  contratação  de  empresa

especializada  para  realização  de  concurso  público,  as  partes  de  um  lado  o  CONSÓRCIO

INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO, inscrito no CNPJ sob o nº

94.446.804/0001-62,  neste  ato  representado pelo  seu Presidente,  Sr.  Matione Sonego,  brasileiro,

casado, agente político, residente e domiciliado à Av. São João, nº 1187, apto 04, Bairro Centro, São

João do Polêsine (RS), CEP: 97.230-000, inscrito no CPF sob nº 635.948.970-87 e portador do RG nº

1038563233 doravante  simplesmente  denominado  CONTRATANTE  e  de  outro  lado  a  Empresa

LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - EPP,  inscrita no CNPJ sob o nº

20.951.635/0001-81,  estabelecida na Rua Doutor  Pantaleão, nº 176, Bairro:  Centro,  Município de

Santa  Maria  (RS)  –  CEP:  97010-180,  neste  ato  representada  por  seu  representante  legal,  Sr.

Anderson  Vinicíos  Branco  Lutzer,  brasileiro,  empresário,  solteiro,  residente  e  domiciliado  à  Rua

Marechal Floriano Peixoto Peixoto, nº 585, apto 103, Bairro Centro, Santa Maria (RS), CEP: 97.010-

310,  inscrito  no  CPF  sob  nº  021.489.730-37  e  portador  do  RG  nº  2094047491,  denominada

CONTRATADA,  resolvem  celebrar  o  presente  contrato,  de  conformidade  com  os  dispositivos

instituídos pelo Pregão Eletrônico nº 002/2019, Processo Administrativo nº 053/2019 realizado pelo

Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado/RS – CI/CENTRO, do qual o município é órgão

participante,  pela  Lei  nº  10.520/02,  Lei  nº  8.666/93,  Decreto  nº  5.450/05,  aos quais  se sujeitam,

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 Contratação de uma empresa especializada, visando o planejamento, a organização, a execução

e a realização de concurso público de provas e títulos, para o provimento de cargos efetivos e para

cadastro de reserva de cargos pertencentes ao quadro de pessoal do Consórcio, de acordo com as

características descritas abaixo:

Item Descrição do objeto Qtd Unit (R$) Total (R$)

1

Contratação  de  uma  empresa  especializada,  visando  o
planejamento, a organização, a execução e a realização de
Concurso Público de provas e títulos, para o provimento de
cargos  efetivos  e  para  cadastro  de  reserva  de  cargos
pertencentes ao quadro de pessoal do Consórcio.

01 Serviço 14.500,00
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DA REALIZAÇÃO E PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1 A aplicação das provas teóricas será realizada em local previamente indicado pela Comissão

Organizadora do Consórcio,  referente ao concurso público.  O concurso será realizado em Santa

Maria - RS.

2.2  A contratada se compromete a executar os serviços no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a

partir da assinatura deste contrato, podendo o mesmo ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, em

casos excepcionais, admitidos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

3.1 Os pagamentos serão realizados da seguinte forma:

a) 50% (cinquenta) por cento do valor serão pagos após a realização das provas teóricas, e

mediante expedição da respectiva nota fiscal;

b)  50%  (cinquenta)  por  cento  restantes  serão  pagos  no  final  do  concurso,  depois  de

transcorridos todos os prazos recursais; 

3.2  O pagamento  será  efetuado em  até  15  (quinze)  dias  consecutivos,  contados  da  data  da

liberação da nota fiscal.

3.3 O CNPJ do fornecedor constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação

apresentada no procedimento licitatório.

3.4  Deverão constar  na nota fiscal,  os dados bancários para pagamento (banco, agência,  nº  da

conta), bem como o número do empenho correspondente.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da contratação, objeto do presente contrato, correrão à conta dos recursos

específicos consignados das respectivas dotações orçamentárias da CONTRATANTE:

Manutenção:

Classificação Funcional
Programática

Atividade/Projeto/
Elemento de Despesa

Fonte Reduzido Bloqueio R$

10 122 3003 2 001 2001 3.3.90.39 001 55 14.500,00

CLÁUSULA QUINTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro, conforme Art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93, devidamente

comprovado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 Na execução do objeto da presente licitação, compete à CONTRATADA:

6.1.1 Elaboração de um edital de abertura das inscrições, incluindo todos os elementos normativos do

processo  seletivo,  conteúdo  programático  e  bibliografia,  em conformidade  com as  instruções  do
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Tribunal  de  Contas,  tendo  a  prévia  aprovação  da  CONTRATANTE  em  comum  acordo  com  a

Comissão Organizadora do Concurso, do Consórcio;

6.1.2 O edital deverá contemplar, inclusive, a forma de recebimento dos eventuais recursos e Títulos;

6.2 Elaboração do cronograma geral com datas e prazos para todo o concurso público;

6.3 Elaboração de modelo de todos os editais necessários, tais como: homologação das inscrições,

divulgação de resultado das provas, julgamento de recursos, convocação para provas, homologação

de resultado final e classificação dos candidatos;

6.3.1  Especificação das fases da seleção com provas objetivas e avaliação das provas de títulos,

discriminado seu caráter classificatório ou eliminatório e função;

6.4  Divulgação do concurso em  home page própria,  incluindo todos  os editais  na íntegra,  mais,

publicação do extrato do edital de abertura das inscrições em jornal de grande circulação no estado,

em jornal de circulação regional da sede do Consórcio e no jornal oficial da entidade. As demais

publicações pertinentes ao concurso serão através de extrato no jornal oficial da entidade, bem como,

no  site  da  contratada  em  link  exclusivo  ao  concurso,  podendo  ser  disponibilizado  link  com

direcionamento ao site do Consórcio ou vice-versa;

6.5 Prestar informações aos candidatos em sua rede, por e-mail e/ou por telefone, em todas as fases

do concurso público, disponibilizando um número de telefone fixo;

6.6  Realização de inscrições via internet, através de  site próprio, com disponibilidade de ficha de

inscrição on line e geração de boleto bancário para pagamento na rede bancária;

6.6.1 Na necessidade de atendimento especial  – CONDIÇÃO ESPECIAL DE AMAMENTAÇÃO –

deverá à contratada disponibilizar um campo na própria inscrição: a candidata que tiver necessidade

de amamentar deve encaminhar à contratada, via meio eletrônico, o atestado de amamentação. No

dia de realização da prova, deverá levar acompanhante maior de 18 (dezoito) anos, que ficará em

uma sala reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. A candidata que

não  levar  acompanhante  não  realizará  a  prova.  A empresa  contratada  e  o  Consórcio  não  se

responsabilizarão por acompanhantes menores de idade durante a realização das provas. 

6.7 Apreciação de todas as inscrições e elaboração de edital de homologação das mesmas;

6.8 Montagem  do  banco  de  dados  dos  candidatos,  contendo  as  informações  prestadas  pelos

mesmos, na ficha da inscrição, bem como seu fornecimento à CONTRATANTE, em meio magnético,

quando da conclusão do processo;

6.8.1 Elaboração e disponibilização de listagem contendo as inscrições por ordem alfabética e cargo,

com os dados cadastrais para a realização das provas com seus locais e salas;

6.9 Elaboração, digitação, revisão técnica e reprodução das provas objetivas e avaliação das provas

de títulos, em todas as suas fases, bem como, pela logística, envio de material e guarda das mesmas

até a conclusão plena do concurso, os quais deverão ser responsabilidade de profissionais técnicos

componentes da banca da proponente, devidamente cadastrados junto a seu órgão de classe, de

acordo com o número de inscritos;

6.9.1 A impressão das provas deverá ser em ambiente altamente sigiloso, em quantidade suficiente;
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6.9.2 As provas objetivas deverão ser de caráter eliminatório e classificatório, compostas de questões

de  múltipla  escolha,  elaboradas  de  acordo  com  o  conteúdo  programático  e  as  sugestões

bibliográficas do concurso, possuindo cada uma 05 (cinco) alternativas de resposta, sendo uma única

correta;

6.9.3 As provas de títulos serão de carácter classificatório, conforme discriminado no Anexo II, sendo

os mesmos encaminhados à empresa que realizará o concurso e por ela pontuados, de acordo o

estabelecido no edital. 

6.9.4 As provas objetivas deverão ser acondicionadas em sacos lacrados e indevassáveis e deverão

ser entregues no dia e horário estipulado para a aplicação das mesmas, nas salas determinadas para

tal, os quais serão abertos na presença dos fiscais e dos candidatos;

6.9.5 As  provas objetivas  deverão ser  realizadas no Município  de  Santa  Maria,  em local  e  com

equipamentos cedidos pelo Consórcio;

6.10  Elaboração do  layout e impressão dos cartões-respostas para correção por sistema de leitura

ótica;

6.11  Transporte  e  entrega  das  provas  nos  respectivos  locais  de  aplicação  sem  ônus  para  a

CONTRATANTE; sendo de responsabilidade da CONTRATADA a vistoria prévia das instalações;

6.12 Elaboração das atas e listas de presenças em todas as fases do certame;

6.13 Sinalização  do  espaço  físico  destinado  à  realização  das  provas,  a  ser  cedido  pela

CONTRATANTE;

6.14 Aplicação das provas, designando comissão examinadora;

6.15 Fornecimento do gabarito preliminar e oficial, sendo o gabarito preliminar divulgado até 24 (vinte

e quatro) horas após a realização das provas;

6.16 Correção das provas por sistema de LEITURA ÓTICA;

6.17 Avaliação dos Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva, para os cargos de Assessor

Jurídico e Contador;

6.18 Realização de desempate de notas, em conformidade com o previsto no edital do Concurso

Público, elaborando edital de convocação para sorteio público e ata correspondente;

6.19 Exame  e  julgamento  de  eventuais  recursos  relativos  às  provas,  com  emissão  de  parecer

individualizado;

6.20 Recorreção das provas e fornecimento de novos relatórios, por força de recursos interpostos, se

for o caso;

6.21 Emissão de relatórios em sistema informatizado, em todas as fases do certame;

6.22 Montagem de dossiê e entrega ao CONTRATANTE, contemplando todos os atos decorrentes da

realização do Concurso Público;

6.23 Apoio técnico-jurídico em todas as etapas do certame seletivo;

6.24 Para  elaboração  das  questões,  a  contratada  deverá  contar  com uma banca  examinadora,

composta por professores e profissionais em cada uma das matérias que compõem as provas;
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 Fornecer toda a legislação e regramentos pertinentes à matéria;

7.2 Efetuar todas as publicações legais relativas ao Concurso Público;

7.3  Estabelecer  convênio  de  cobrança,  com  instituição  financeira,  para  crédito  do  valor

correspondente à taxa de inscrição;

7.4 Ceder local adequado para a realização da Prova Objetiva, bem como pessoal de apoio para sua

organização e segurança;

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

8.1 A fiscalização dos serviços, objeto deste contrato, será exercida pela Comissão Organizadora do

Concurso Público.

CLÁUSULA NOVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo  não  cumprimento  das  obrigações  assumidas,  a  CONTRATADA sujeitar-se-á  às  seguintes

sanções além das responsabilidades por perdas e danos:

I) Multas administrativas, após regular processo administrativo (movido pelo Consórcio), a critério

dos mesmos:

a) por atraso injustificado na execução do contrato até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento)

ao dia sobre o valor total do produto e/ou parcela mensal do contrato;

b) por atraso injustificado na execução do contrato superior a 30 (trinta) dias: 5% (cinco por cento)

sobre o valor total do contrato;

c) por inexecução total ou parcial injustificada do contrato 20% (vinte por cento) sobre o valor total da

proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

II) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com

a Administração, após regular processo administrativo:

a) por atraso injustificado na execução do contrato superior a 31 (trinta e um) dias: até 3 (três) meses;

b) por inexecução total ou parcial injustificada do contrato até 2 (dois) anos.

III)  Declaração de inidoneidade para licitar  ou contratar  com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que a CONTRATADA

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

§ 1º  As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o

motivo.

§ 2º Da abertura de processo administrativo para aplicação de quaisquer das penalidades previstas,

será concedido prazo para defesa prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação.

§ 3º Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

A  inadimplência  parcial  ou  total,  por  parte  da  CONTRATADA,  das  cláusulas  e  condições

estabelecidas no presente contrato, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido,

mediante  notificação,  através  de  ofício,  entregue  diretamente  ou  por  via  postal,  com  prova  de

recebimento, ficando a critério da CONTRATANTE declarar rescindido o contrato nos termos desta

cláusula e/ou aplicar as multas previstas neste contrato e as demais penalidades previstas na Lei nº

8.666/93.

§ 1º O presente contrato poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Art. 78

da Lei nº 8.666/93.

§  2º  No  caso  de  rescisão  por  razões  de  interesse  público,  a  CONTRATANTE  enviará  à

CONTRATADA, aviso prévio, com antecedência de 10 (dez) dias.

§ 3º  A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial  ou

extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX, X e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93.

§ 4º Em qualquer caso de rescisão será observado o parágrafo único do Art. 78 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Este contrato poderá ser alterado, observado o disposto no Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Este contrato vigerá de 21 de agosto de 2019 a 18 de novembro de 2019, observado o disposto no

Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

O  presente  contrato  está  vinculado  ao  Edital  de  Pregão  Eletrônico  nº  002/2019,  Processo

Administrativo nº 053/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelos preceitos de direito

público,  aplicando-se-lhes,  supletivamente,  os  princípios  da  teoria  geral  dos  contratos  e  as

disposições de direito privado, na forma do Art. 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do

Art. 55, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Para dirimir questões oriundas do presente contrato ou de sua execução, com renúncia expressa a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será competente o foro de Santa Maria/RS.
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E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente contrato, em 2 (duas) vias de igual

forma e teor.

Santa Maria (RS), 21 de agosto de 2019.

Matione Sonego

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO

Anderson Vinicíos Branco Lutzer

LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - EPP

Testemunhas:

_______________________________________ _______________________________________

Nome: Nome:

CPF: CPF:
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