
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 04/2018 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2018 

 

 

1- ABERTURA: Por ordem do Ilmo. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de 

Agrolândia, Sr. Rodrigo Biancati, é instaurado nesta data o presente processo de dispensa de 

licitação objetivando a contratação de empresa especializado para realização de concurso 

público para contratação de cargos pertencentes ao quadro de Servidores da Câmara de 

Vereadores de Agrolândia.  
 

 

2- JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que a Câmara de Vereadores de Agrolândia há cargos 

efetivos em aberto e em face do falecimento da Contadora e a falta de um Controlador Interno, 

se faz necessária a realização de concurso público para preenchimento de tais cargos. Para 

tanto, se faz necessária a contratação de empresa especializada para todas as etapas da 

realização do concurso público. É notório que nos procedimentos de dispensa e de 

inexigibilidade, não existe a obrigatoriedade de cumprimento de todas as etapas formalizadas 

na Lei 8.666/93, que são fundamentais em um procedimento normal de licitação. Mesmo 

assim, devemos atentar para os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa impostos à Administração 

Pública, conforme ensina Antônio Roque Citadini:  

 

"Conquanto esteja desobrigado de cumprir tais etapas formais, não estará o 

administrador desobrigado da obediência aos princípios básicos da 

contratação impostos à Administração Pública. Assim, será sempre cobrada 

ao administrador a estrita obediência aos princípios: da legalidade (a 

dispensa deverá ser prevista em lei e não fruto de artimanha do administrador 

para eliminar a disputa); da impessoalidade (a contratação direta, ainda que 

prevista, não deverá ser objeto de protecionismo a um ou outro fornecedor); 

da moralidade (a não realização das etapas de licitação não elimina a 

preocupação com o gasto parcimonioso dos recursos públicos, que deve 

nortear a ação do administrador); da igualdade (a contratação direta não 

significa o estabelecimento de privilégio de um ou outro ente privado perante a 

Administração); da publicidade (embora restrita, a contratação direta não 

será clandestina ou inacessível, de modo que venha a impedir que dela 

conheçam os outros fornecedores, bem como os cidadãos em geral); e da 

probidade administrativa (que é o zelo com que a Administração deve agir ao 

contratar obras, serviços ou compras)".  

 

Dentro destes princípios é que deve se nortear o presente processo de dispensa de licitação, 

sendo que todos os esforço para se obter um valor justo e uma empresa idônea foram 

observados.  

 

 



 

 

 

3- DO FUNDAMENTO JURÍDICO: Como é sabido, a Licitação para contratação de obras, 

serviços, compras e alienações é uma exigência constitucional, para toda Administração 

Pública, conforme ditames do artigo 37, XXI da CF/88, e da Lei Federal nº 8.666/93, 

ressalvados os casos em que a administração pode ou deve deixar de realizar licitação, 

tornando-a dispensada, dispensável e inexigível.  

 

DA SITUAÇÃO DE DISPENSA – Artigo 24, II da Lei n.º 8.666/93 
 

O caso em questão se enquadra perfeitamente no dispositivo em que a lei classifica como 

licitação dispensável, pois a contratação dos serviços afigura-se dentro da situação prevista em 

lei. Segundo a Lei Federal nº 8.666/93, em hipóteses tais, a administração pode efetivamente 

realizar a contratação direta dos referidos serviços, mediante dispensa de licitação, conforme 

artigo 24, II do referido diploma, verbis:  

 

“Art. 24. É dispensável a licitação: II - para outros serviços e compras de 

valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do 

artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não 

se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 

vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, 

de 1998).” 

 

Note-se, pois, que a Lei autoriza a dispensa de licitação para contratação de serviços cujo valor 

não seja superior a 10% (dez por cento) do valor estabelecido na alínea “a”, inciso II, do art. 23 

(valor atualizado pelo Decreto Federal nº 9.412/2018). Desse modo, a hipótese tratada 

apresenta-se como um dos casos em que a administração pode (e deve) efetivamente dispensar 

o processo licitatório, pois o valor limite para a dispensa de licitação é de R$ 17.600,00 

(dezessete mil e seiscentos reais), realizando a contratação direta para não ocasionar prejuízos, 

conforme estabelece o artigo 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 

 

 

4- RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA: A escolha recaiu sobre a empresa 

ADELAR JOSE TOLFO ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

número 17.362.821/0001-70 com sede na Rua Jose Bonifácio, 440, Apto 203, Bairro bela 

Vista, no Município de Ibirama, Estado de Santa Catarina, em face da qualificação técnica 

apresentada, consultas de idoneidade realizadas e do valor apresentado.  

 

 

5-JUSTIFICATIVA DE PREÇO: A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do 

Erário Público deve ser meta permanente de qualquer administração. Como se sabe, tendo em 

vista que o objetivo dos procedimentos licitatórios é selecionar a proposta mais vantajosa à 

administração, e considerando o caráter excepcional das ressalvas de licitação, um dos 

requisitos indispensáveis à formalização desses processos é a justificativa do preço. Assim, vale 

ressaltar que o preço a ser pago encontra-se em conformidade com a média do mercado 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art24ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art24ii
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/06/2018&jornal=515&pagina=17&totalArquivos=108


 

 

específico, obtida através de pedido de orçamentos para várias empresas, sendo que obtivemos 

respostas de 03 (três) empresas, sendo: INFO_VR – TECNOLOGIA E CONSULTORIA 

PÚBLICA EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 

08.662.246/0001-30, com sede na Cidade de Vidal Ramos, Santa Catarina, que apresentou o 

valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais); ATENA ASSESSORIA EDUCACIONAL, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 21.690.014/0001-54, com 

sede na  Cidade de Agronômica, Santa Catarina, que apresentou o valor de R$ 4.500,00 (quatro 

mil e quinhentos reais); e ADELAR JOSE TOLFO ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o número 17.362.821/0001-70 com sede na Cidade de Ibirama, Santa 

Catarina, que apresentou o valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais). 

 

 

6 – DOS CARGOS: O concurso será realizado para os seguintes cargos pertencentes ao 

quadro de servidores da Câmara abaixo: 

 

QUANTIDADE CARGO NIVEL PROVA 

01 Contador Ensino Superior 

Completo em 

Ciências Contábeis 

Objetiva 

01 Controlador Interno Ensino Superior 

Completo em 

qualquer área  

Objetiva 

 

  
7-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS: Os recursos necessários ao 

custeio da despesa oriunda com a presente contratação encontra-se devidamente alocados no 

orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2019, classificados sob o código: 

01.01.2.001-3.3.90.39.48.00.00.00 do orçamento vigente. 

 

 

8 – DA HABILITAÇÃO: Nos procedimentos administrativos para contratação, a 

Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da 

Lei 8.666/93. Porém, excepcionalmente, a lei de regências prevê a possibilidade de dispensa de 

alguns dos documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecido 

no § 1º do art. 32 da Lei 8.666/93, porém foram solicitados praticamente todos os documentos 

da empresa conforme segue: 

a) Habilitação Jurídica: 

 

I – Cópia de cédula de identidade de um dos proprietários constantes no ato constitutivo da 

licitante; 

II – Registro comercial, no caso de empresa individual; 



 

 

III – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da 

documentação de eleição dos seus administradores; 

IV – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício. 

 

b) Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

I – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

II – prova de regularidade por meio de competente certidão, relativa ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei; 

III – prova de regularidade, por meio da competente certidão, para com a Fazenda Federal e 

Fazenda Estadual (Inexistência de débitos fiscais relativos ao ICM/ICMS) e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV - prova de regularidade por meio de competente certidão negativa de débitos trabalhistas, 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos trabalhistas instituídos por lei. 

  

c) Qualificação técnica: 

 

I - Cópia do Registro no Conselho de Regional de Administração (CRA). Comprovar vínculo 

com a empresa; 

 

II - Apresentação de Atestado de fiel cumprimento, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que a empresa executou serviços similares ao objeto 

solicitado no presente processo. 

 

d) Qualificação Econômica: 

 

I - Certidão Negativa de Falência e Concordata. 

 

e) Outras Comprovações 

 

I - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, 

de que cumpre o dispositivo no inciso XXXIII do art. 7° da C.F. 

 

Resta deixar consignado que a contratada demonstrou habilmente sua habilitação jurídica, 

regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômica e declaração. 

 

9 – CONCLUSÃO 

Em relação aos preços, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do 

mercado em se tratando de serviços similar, podendo a Administração solicitá-lo sem qualquer 



 

 

afronta à lei de regência dos certames licitatórios. 

Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a empresa ADELAR JOSE 

TOLFO ME, relativamente a prestação dos serviços em questão, é decisão discricionária do 

Presidente da Câmara optar pela contratação ou não, ante a criteriosa análise da Auditoria 

Interna e Procuradoria Jurídica de toda a documentação acostada aos autos que instruem o 

presente procedimento. 

 

Agrolândia, 14 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Maria dos Santos Pereira  

Presidente da Comissão 

Eugênio Carlos de Jesus  

Membro da Comissão 

 

Rosangela Hasse Beza  

 Membro da Comissão 

 

Carolina dos santos Floriano 

Membro da Comissão 

  



 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 04/2018 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2018 

 

 

 

PARECER JURÍDICO 
 

 

Trata-se de processo com dispensa de licitação para a contratação de empresa especializado 

para realização de concurso público para contratação de cargos pertencentes ao quadro 

de servidores da Câmara de Vereadores de Agrolândia.  
O procedimento foi aberto com a solicitação e o despacho para pesquisa de preços, sendo que 

as empresas, INFO_VR – TECNOLOGIA E CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI - ME, 

ATENA ASSESSORIA EDUCACIONAL e ADELAR JOSE TOLFO ME forneceram 

orçamentos.  

É de bom alvitre ressaltar que a Câmara de Vereadores necessita realizar concurso público para 

o cargo de Contador pelo motivo do falecimento da Contadora anterior e do cargo de Controle 

Interno, por não possuir profissional contratado no momento e ser uma exigência do Tribunal 

de Contas. 

Diante destas razões, provada está a necessidade da contratação de empresa especializada para 

a realização de concurso público.  

Da documentação anexa, é possível observar que a empresa ADELAR JOSE TOLFO ME 

acostou orçamento com menor valor de mercado, senão vejamos: 

Valor total: R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais). 
 

Pois bem, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu artigo segundo dispõe da 

seguinte forma:  

“Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações, concessões, permissões e locações da Administração 

Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente 

precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.”  

 

Portanto, infere-se que a licitação é a regra geral e condição básica para a validade de todas as 

contratações realizadas pela Administração Pública.  

Excepcionalmente, pelo que se depreende do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que 

a lei faculta proceder às contratações mediante dispensa ou inexigibilidade de licitações.  

Feitos estes esclarecimentos preliminares, passa-se a abordar mais detalhadamente as formas 

para a contratação pretendida.  

Das hipóteses de excepcionalidade à aplicação da regra geral da licitação em razão do valor a 

ser despendido pela Administração, encontramos, no art. 24, inciso II, uma situação que 

autoriza o afastamento da licitação por dispensa para serviços de engenharia, desde que o valor 

da contratação não ultrapasse o limite de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais),  



 

 

(valor atualizado pelo Decreto Federal nº 9.412/2018) e, igualmente, desde que não se refira a 

parcela de fornecimento de serviço de maior valor, da mesma natureza e num mesmo local, e 

que poderia ser executada concomitantemente.  

Sob essas razões, a Assessoria Jurídica opina pela viabilidade da contratação na modalidade de 

dispensa de licitação com a empresa ADELAR JOSE TOLFO ME, uma vez que apresentou o 

menor orçamento para a execução dos serviços solicitados, tendo sido apresentados orçamentos 

de maior valor por outras empresas, sendo que diversas foram pesquisadas e solicitadas.   

 

Salienta-se por fim que a empresa contratada deverá apresentar além das negativas fiscais, os 

demais documentos necessários conforme exigência da Lei de Licitações acima citados.  

 

É o parecer, encaminhe-se ao Presidente.  

 

 

Agrolândia, 14 de dezembro de 2018. 

 

 

_______________________________ 

Larissa de Campos Rocha 

OAB-SC/45562 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 04/2018 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2018 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 

 

O Presidente da Câmara no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 

vigor, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, amparado no 

parecer exarado pela assessoria jurídica, resolve: 

 

01 – Autorizar a contratação nos seguintes termos: 
 

a) Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 24, inc. I da Lei Federal nº 8.666/93. 

b) Objetivo: Contratação de empresa especializado para realização de concurso público 

para contratação de cargos pertencentes ao quadro de servidores da Câmara de 

Vereadores de Agrolândia.  
c) Empresa ADELAR JOSE TOLFO ME. 

d) Valor total: R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais). 

  

.02 - Autorizar o Empenho das despesas resultantes da presente contratação na seguinte 

dotação orçamentária:  
01 – Câmara de Vereadores de Agrolândia 

01 -  Câmara de Vereadores de Agrolândia 

01.01.2.001-3.3.90.39.48.00.00.00  

 

Por fim, que seja encaminhado ao setor administrativo para elaboração da minuta de contrato. 

 

 

 

Agrolândia, 14 de dezembro de 2018. 

 

 

___________________________ 

RODRIGO BIANCATI, 

Presidente da Câmara 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 04/2018 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2018 

 

 

DESPACHO 

Tendo em vista o que consta do presente processo e considerando, ainda, a notória importância 

e necessidade da contratação de empresa para realização de Concurso Público, pela empresa 

ADELAR JOSE TOLFO ME. 

Face aos elementos contidos no Parecer Jurídico, considero, outrossim, que se trata de serviços 

urgentes, e levando em consideração o valor, em razão disso, reconheço ser dispensável, na 

espécie, a licitação, com fundamento no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93. 

Autorizo a contratação, observadas as demais cautelas legais. Publique-se o extrato da 

dispensa.  

  

 

 

Agrolândia, 14 de dezembro de 2018.  

 

 

 

RODRIGO BIANCATI, 

Presidente da Câmara 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2018 

 

  

MINUTA DE CONTRATO Nº ...../2018 

    

Aos ................... dias do mês de ............... de dois mil e ........, por este contrato que entre si 

fazem, de um lado a CÂMARA DE VEREADORES DE AGROLÂNDIA - SC, pessoa 

jurídica de direito público interno, com sede administrativa a Avenida 25 de Julho - 850, 

Centro, Município de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ n° 

79.369.955/0001-70, neste ato representada por seu Presidente, Sr. RODRIGO BIANCATI, 

portador da Identidade n° 4.457.513 SSP/SC e inscrito no CPF n° 086.393.289-43, residente na 

Estrada Geral Rio Trombudo, em Agrolândia - SC doravante denominada CONTRATANTE e 

de outro lado a empresa ........................................., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n° 

...................., com sede na Rua ..........................................., representada por seu responsável 

legal Senhor ....................., portador da Identidade n° ................... e inscrito no CPF n° 

.................., residente na Rua ........................................................., doravante denominado 

CONTRATADA, ajustam entre si, mediante às cláusulas e condições que, reciprocamente 

aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com a Lei Federal 

8.666/93 e com fundamento no Processo de Dispensa de Licitação nº. 01/2018, firmam o 

presente contrato, nos termos das cláusulas seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1 Contratação de empresa especializado para realização de concurso público para 

contratação de cargos pertencentes ao quadro de servidores da Câmara de Vereadores de 

Agrolândia. Sendo os seguintes cargos: 

 

QUANTIDADE CARGO NIVEL PROVA 

01 Contador Ensino Superior 

Completo em 

Ciências Contábeis 

Objetiva 

01 Controlador Interno Ensino Superior 

Completo em 

qualquer área  

Objetiva 

 

 

 

 



 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO  
 

2.1 Vinculam-se ao presente contrato, todas as regras e condições estabelecidas na Proposta da 

CONTRATADA para a Dispensa de Licitação nº 01/2018, passam a fazer parte integrante 

deste instrumento.  

 

Parágrafo Único – A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, no todo ou em 

parte, das regras estabelecidas na referida Dispensa de Licitação, sob pena de sofrer as sanções 

legais.  

   

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

3.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações do 

CONTRATADA:  

a) A empresa ficará responsável pela realização da prova objetiva, conforme as exigências do 

cargo;  

b) Elaborar o edital de abertura das inscrições, incluindo todos os elementos normativos do 

Público, tendo a prévia aprovação da Contratante;  

c) Elaborar o modelo de todos os demais editais necessários, tais como: recursos, homologação 

das inscrições, divulgação de resultado das provas, julgamento de recursos, convocação 

para provas, homologação do resultado final, classificação dos candidatos e outros que 

possam surgir;  

d) Divulgar o Concurso Público em home page indicada pela Contratante e, também na home 

page da empresa, incluindo a publicação de todos os editais na íntegra, para os candidatos 

interessados terem acesso;  

e) Disponibilizar link para acesso pelo home page indicada pela Contratante e, também, na 

home page da empresa;  

f) Prestar informações aos candidatos em sua sede, por e-mail e por telefone, em todas as fases 

do Concurso Público;  

g) Disponibilizar a estrutura necessária para a realização das inscrições, por meio eletrônico, 

que deverão ser pagas através depósito em conta corrente, direcionando o valor a 

Contratante;  

h) Apreciar todas as inscrições, recursos e elaborar o correspondente edital de homologação; 

i) Montar o banco de dados dos candidatos, contendo, no mínimo: nome do candidato, e-mail, 

nº de inscrição, CPF, endereço e telefone fixo e celular;  

j) Elaborar, digitar, proceder à revisão técnica e reproduzir as provas objetivas, com questões 

inéditas, as quais deverão conter 30 questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), para cada processo de seleção.  

k) Imprimir as provas em ambiente altamente sigiloso, com qualidade e em quantidade 

suficiente, incluindo reservas;  

l) Acondicionar as provas em envelopes lacrados e indevassáveis, os quais serão entregues nos 

dias e horários estipulados para a realização do Concurso Público, nas salas determinadas 



 

 

para tal, cedidas pela Contratante. Os envelopes serão abertos na presença dos fiscais e 

candidatos.  

m) Elaborar o layout e imprimir os cartões-resposta;  

n) Disponibilizar para o candidato folha para cópia das respostas da prova;  

o) Transportar e entregar as provas nos respectivos locais de aplicação sem ônus para a 

Contratante;  

p) Elaborar atas e listas de presença no certame;  

q) Mapear e sinalizar o espaço físico destinado a realização das provas;  

r) Aplicar as provas, cabendo a contratada a contratação e o pagamento dos fiscais;  

s) Proceder ao devido treinamento dos fiscais;  

t) Fornecer o gabarito oficial, no primeiro dia útil após a data das provas, disponibilizando o 

gabarito provisório e o caderno de provas na área do candidato;  

u) Proceder à correção das provas objetivas;  

v) Examinar e julgar eventuais recursos relativos as provas, com emissão de parecer 

individualizado, recursos estes que deverão ser interpostos no prazo de até 2 (dois) dias 

uteis após a realização da prova;  

w) Recorrigir as provas e fornecer novos relatórios, por força de recursos interpostos, se forem 

o caso;  

x) Em caso de anulação de questões, estas deverão ser avaliadas como corretas, com efeito 

erga omnes (valerá para todos).  

y) Emitir relatórios em sistema informatizado do certame;  

z) Fornecer o banco de dados dos candidatos e dos relatórios de todas as fases do Concurso 

Público, em meio magnético;  

aa) Montar dossiê e entrega-lo à Contratante, contemplando todos os atos decorrentes da 

realização do Concurso Público;  

bb) Refazer, sem ônus para a da Câmara de Vereadores de Agrolândia, os serviços 

eventualmente impugnados pela Comissão Coordenadora por não terem atendido as 

determinações previstas no Edital de Abertura de Inscrições.  

cc) Manter sigilo absoluto do conteúdo e do gabarito das provas sob pena de aplicação das 

sanções contratuais, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis;  

dd) Utilizar somente mão-de-obra especializada, na execução dos serviços objeto deste 

contrato, responsabilizando-se integralmente pela sua qualidade.  

ee) Responsabilizar-se por todas as obrigações tributárias decorrentes desta contratação, tais 

como: Salários e todas as obrigações tributárias, sociais, previdenciárias, trabalhistas e de 

acidentes de trabalho e demais encargos decorrentes correlatos aos funcionários envolvidos 

na prestação dos serviços;  

ff) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo;  

gg) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem ao 

valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei 

nº 8.666/93 e posteriores alterações.  

 

 



 

 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

4.1 São obrigações do CONTRATANTE:  

 

a) Permitir o acesso da CONTRATADA, devidamente identificada às suas dependências 

para execução de serviços referente ao objeto deste Contrato, quando necessário;  

b) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA, com relação ao objeto deste Contrato;  

c) Exigir o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto a não 

interrupção dos serviços ora pactuados;  

d) Nomear um representante para a fiscalização deste contrato nos termos do art. 67 da lei 

8.666/93;  

e) Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuado.  

 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇOS E CONDIÇÕES DE REAJUSTE 

 

5.1 A CONTRATANTE pagará o valor global no valor de R$ ................... 

(.....................................), sendo pago em parcela única em até 10 dias após a homologação do 

resultado final do Concurso Público e emissão da Nota Fiscal. 

 

5.2 O Presente contrato não sofrerá reajuste. 

 CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO  

 

6.1 A vigência da contratação se estenderá até a data de 31/03/2019, podendo ser renovado, 

através de termo aditivo do contrato caso haja justificativa para o mesmo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES 
 

7.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites 

previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.  

  

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA 

 

8.1. A Empresa contratada deverá realizar os serviços e entregar toda a documentação do 

Concurso, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.  

 

8.2. Executar o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões e normas exigidos. 

 

8.3. Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto, ainda que parcial, 

sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de 

penalidade, salvo em caso de autorização expressa da Câmara. 

 



 

 

8.4.  Ser responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

 

8.5. Caso seja verificado alguma falha no Concurso Público, é de responsabilidade da empresa 

realizar as correções o mais breve possível, sem ônus para a Câmara.  

   

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

9.1 As despesas decorrentes do presente Contrato, no presente exercício correrão por conta da 

dotação própria: 

01 – Câmara de Vereadores de Agrolândia 

01 -  Câmara de Vereadores de Agrolândia 

01.01.2.001-3.3.90.39.48.00.00.00  

   

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

10.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 

Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:  

10.1.1 Advertência;  

10.1.2 Multa:  

a) de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor a ser pago à CONTRATADA, pelo atraso 

injustificado na execução do objeto contratual;  

b) de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total ou parcial do 

objeto contratado.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  

 

11.1 O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 

80 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.  

 

11.2 Na hipótese de ocorrer rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei 

8.666/93 à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, inciso I a IV, parágrafos 

1º a 4º.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIAÇÃO 
  

12.1 A fiscalização será exercida pelo CONTRATANTE, através do Servidor Eugênio Carlos 

de Jesus – Diretor Geral. 

   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

 

13.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste CONTRATO, por extrato, 

em imprensa oficial, em até 5 dias úteis.  

 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

14.1 Fica expressamente proibido à CONTRATADA subcontratar com outras empresas para 

executar o objeto deste Contrato, sem expressa e prévia autorização do CONTRATANTE.  

 

14.2 Os casos omissos neste contrato serão resolvidos nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, e 

suas alterações e posteriores.  

 

14.3 O regime de execução dos serviços objeto do presente contrato dar-se-á pelo regime de 

execução indireta e sob a forma de empreitada por preço global. 

   

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO  

 

15.1 - Para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente decorram deste contrato, as 

partes elegem o Foro da Comarca de Trombudo Central/SC, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim, justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento particular em 

03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas, que também o assinam: 

   

Agrolândia, SC, em ..... de .................... de 2018. 

 

______________________________ 

CÂMARA DE VEREADORES 

DE AGROLÂNDIA 
Rodrigo Biancati 

Contratante 

 ____________________________ 

 

Contratada 

Testemunhas:   

_______________________________  ____________________________ 

 

 

Visto Jurídico: 

  

______________________________ 

Larissa de Campos Rocha 

OAB-SC/45562 

 

 


