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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, 

ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO QUE ENTRE SI FORMALIZAM DE UM 

LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO 

DO SUL E DE OUTRO A UNIVERSIDADE 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL (USCS). 

 
 
 

 
PROCESSO Nº 3490/2019 
 
CONTRATO C.M. Nº 13/2019 
 

 

 

 

 

   A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, com sede 

na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Avenida Goiás, nº 600, 

Centro, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 48.568.372/0001-45, neste ato representada por 

seu Presidente, Vereador ECLERSON PIO MIELO, brasileiro, casado, professor, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 22.268.179-2 SSP/SP, inscrito no CPF (MF) 

sob nº 161.649.218-05, residente e domiciliado à Rua Espírito Santo, nº 352, apto.102B, 

bairro Santo Antônio, São Caetano do Sul/SP, CEP: 09530-700, doravante denominada 

simplesmente “CONTRATANTE”, e do outro lado, na qualidade de “CONTRATADA”, 

a UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS, inscrita no 

CNPJ sob n° 44.392.215/0001-70, entidade autárquica municipal, pessoa jurídica 

de direito público, estabelecida à Avenida Goiás n° 3.400 — Bairro Barcelona — 

São Caetano do Sul - SP — CEP: 09550 — 051, representada pelo seu Reitor, 

MARCOS SIDNEI BASSI, portador da cédula de identidade RG n° 10429972, 

SSP/SP, inscrito no CPF sob n°024.667.080-00, resolvem firmar o presente 

contrato, com fundamentação no inciso XIII, do artigo 24 da Lei Federal nº 

8666/93 e alterações posteriores, e ainda combinada com as demais normas 

de direito aplicáveis à espécie e no que consta no Processo Administrativo CM 

nº 3490/2019, mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas 

as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores.  
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1.  DO OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1  Contratação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e 

execução de Concurso Público, para provimento de cargos  e formação de cadastro de 

reserva que serão especificados no Edital de Abertura do Concurso, consoante a 

Proposta Técnica da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo n° 

3490/2019. 

 

 

2. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 O Concurso Público será realizado conforme descrito na proposta de realização de 

serviços técnicos especializado de lavra da CONTRATADA, a qual passa a fazer parte 

integrante deste contrato.  

 

2.2 O Concurso deverá aferir, em fases distintas, os conhecimentos teóricos e práticos, 

em conformidade com os respectivos perfis dos cargos, objetos do certame a ser 

realizado. 

 

3.  DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

3.1 O presente contrato é firmado com fundamento no artigo 24, inciso Xlll da Lei 

Federal 8868/93, por se tratar de serviços técnicos com instituição brasileira incumbida 

regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 

institucional, com inquestionável reputação ético profissional, sem fins lucrativos. 

 

 

4.  DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

4.1 O prazo para prestação dos serviços objeto desta contratação é de 12 (doze) 

meses, com início em 08 de novembro de 2019 e término em 07 de novembro de 

2020, ressalvada  a hipótese de término dos serviços em prazo inferior. 

 

4.2 O presente contrato poderá ser prorrogado por igual período, até o máximo de 60 

(sessenta) meses, mediante termo aditivo.  

 

4.3 As atividades atinentes à realização do concurso público deverão ser realizadas no 

prazo de até 120 (cento e vinte) dias da assinatura deste contrato, incluindo-se nele 

todas as etapas previstas até a homologação. 

 



 

3 

 

4.4  Os eventuais atrasos no cumprimento do cronograma de atividades constante da 

Proposta Técnica, por qualquer das partes, ocasionarão a compensação do número de 

dias de atraso em favor da outra parte, para a execução das tarefas a ela afetas. 

 

4.5  Os eventuais atrasos no cumprimento do cronograma que poderão ocorrer 

independentemente da vontade das partes ocasionarão a renegociação do 

cronograma, respeitada a capacidade operacional da CONTRATADA para absorver 

tais atrasos. 

 

 

5.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1 Na execução deste contrato, competem especificamente à CONTRATANTE os 

seguintes encargos: 

 

5.1.1 Elaborar os Editais e os Comunicados relacionados ao Concurso Público, com o 

assessoramento da CONTRATADA, para verificar os aspectos técnicos quanto à 

inscrição, às provas e avaliação, a fim de que se coadunem com os interesses e 

exigências legais. 

 

5.2 Providenciar a publicação no órgão de publicação oficial do Munícipio: 

 

5.2.1 Editais do Concurso; 

 

5.2.2 Relação contendo nome e RG dos candidatos; 

 

5.2.3 Relação contendo os endereços onde serão realizadas as provas; 

 

5.2.4 Relação contendo o nome e RG dos candidatos habilitados em cada fase. 

 

 

6.  DAS OBRIGAÇÕES  DA CONTRATADA 

 

 

6.1 Na execução deste Contrato, competem especificamente à CONTRATADA os 

seguintes encargos: 

 

6.1.1. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução do 

Concurso, em todas as suas fases. 
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6.1.2. Divulgar, em jornais de grande circulação especializados em Concursos, os 

prazos e as instruções para os interessados efetuarem a inscrição. 

 

6.1.3. Executar todas as tarefas pertinentes ao processo de inscrição e seleção dos 

candidatos, através de processos informatizados. 

 

6.1.4. Possibilitar aos candidatos inscritos, com 10 (dez) dias de antecedência da 

realização das provas, através do site www.caipimes.com.br, notificações e 

convocações, contendo o número de inscrição, data e local para realização de cada 

prova, e demais informações pertinentes. 

 

6.1.5. Responsabilizar-se pela diagramação, impressão e empacotamento das provas, 

em quantidade suficiente para atender ao número de inscritos. O trabalho será 

desenvolvido pela equipe técnica da CONTRATADA, que assumirá toda a 

responsabilidade pelo sigilo das provas. 

 

6.1.6. Elaborar as questões, as quais deverão ser inéditas para cada Concurso e/ou 

Processo Seletivo, ou seja, não poderão ser copiadas de livros e/ou Concursos 

anteriores. 

 

6.1.7. Elaborar as provas para deficientes visuais e outros, se houver. 

 

6.1.8. Transportar as provas impressas, empacotadas e lacradas até o local de 

aplicação por seus representantes. 

 

6.1.9. Providenciar, através de solicitação ou por locação, para a aplicação das provas 

objetivas dissertativas, os prédios na cidade de São Caetano do Sul, bem como os 

materiais necessários, ressalvada disposição em contrário pela CONTRATANTE.  

 

6.1.10. O(s) local(is) para aplicação das provas deverão ser de fácil acesso e que 

atendam o perfil dos candidatos inscritos, para a aplicação das provas. 

 

6.1.11. A CONTRATADA indicará a conta bancária responsável pelo recebimento das 

taxas de inscrição. 

 

6.1.12. Manter sigilo quanto ao conteúdo das provas; ocorrendo a quebra de sigilo, e 
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apuradas as responsabilidades, o Concurso será cancelado, ficando a cargo da 

CONTRATADA a realização de novo certame, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 

sem ônus a CONTRATANTE, ressalvada disposição em contrário deste. 

 

6.1.13. Comunicar antecipadamente à CONTRATANTE, e afastar dos serviços 

correlacionados com o Concurso os funcionários da CONTRATADA que efetuarem 

inscrição nos certames objeto desta contratação. 

 

6.1.14. Fornecer à Comissão Examinadora de Concurso a lista geral de todos os 

candidatos inscritos, em ordem alfabética. 

 

6.1.15. Fornecer à CONTRATANTE a lista dos candidatos cuja inscrição fora indeferida 

pela Comissão Examinadora de Concurso, em face do não atendimento aos requisitos 

exigidos no Edital. 

 

6.1.16. Fornecer à CONTRATANTE lista de distribuição dos candidatos, por colégio e 

salas, sendo 1 (uma) via encadernada, 1 (uma) em folhas soltas e também em arquivo 

eletrônico. 

 

6.1.17. Fornecer à CONTRATANTE, em quantidade a ser definida, Lista Classificatória 

Provisória e Lista Classificatória Definitiva contendo o nome e o RG dos candidatos 

aprovados, pessoas com deficiência, em ordem alfabética, por Cargo. 

 

6.1.18. Fornecer à CONTRATANTE, em quantidade a ser definida, Lista Classificatória 

Provisória e Lista Classificatória Definitiva contendo o nome e o RG dos candidatos 

aprovados, em ordem alfabética, por Cargo. 

 

6.1.19. Fornecer à CONTRATANTE a lista de convocação dos candidatos para 

realização das provas. 

 

6.1.20. Submeter à conferência da CONTRATANTE as matérias a serem publicadas 
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na Imprensa Oficial, acompanhadas do respectivo arquivo eletrônico, com a formatação 

exigida para sua publicação. 

 

6.1.21. Responder aos recursos relacionados com o concurso, cujo objeto seja de sua 

responsabilidade e encaminhá-los à CONTRATANTE. 

 

6.1.22. Conservar, em seus arquivos, as Fichas de Respostas marcadas pelos 

candidatos, bem como alguns exemplares dos Cadernos de Questões dos candidatos 

que realizaram as provas objetivas pelo prazo de validade do certame, depois do que 

serão informados pela CONTRATANTE, os procedimentos para destinação e/ou 

inutilização do material. 

 

 

 

7.  DAS OBRIGAÇÕES COMUNS  

 

7.1  A CONTRATADA, em caso de questionamento judicial a respeito de matéria 

relacionada ao Concurso e da sua responsabilidade, na forma deste contrato, proverá 

a CONTRATANTE de meios e subsídios jurídicos ao seu alcance para que ela possa, 

em juízo, defender a validade do Concurso Público. 

 

 

8.  DO  PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1 Pela prestação dos serviços especializados, descritos na proposta técnica, fica a 

CONTRATADA autorizada a cobrar diretamente de cada candidato, no ato da 

inscrição, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, conforme 

nível de escolaridade, as importâncias discriminadas em sua Proposta Técnica. 

 

8.2  Com a cobrança dos valores mencionados na  cláusula anterior, a CONTRATADA 

assume todas as despesas do Concurso Público, estabelecidas na Proposta Técnica, 

independentemente do total arrecadado, ficando a CONTRATANTE dispensada de 

quaisquer pagamentos ou ônus de quaisquer espécies.  
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9.  DA ALTERAÇÃO 

 

9.1 Quaisquer outras atividades complementares e não previstas neste contrato 

poderão ser propostas pela CONTRATANTE, cuja definição e responsabilidade serão 

objeto de Termo Aditivo. 

 

9.2  Este contrato poderá ser modificado, por acordo entre as partes, desde que 

observadas as disposições da legislação vigente. 

 

 

10.  DAS SANÇÕES 

 

10.1  Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, 

ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8666/93, no que 

couber. 

 

10.2 Este contrato poderá ser rescindido na ocorrência de alguma das hipóteses 

mencionadas no artigo 78 da Lei Federal 8666/93, na forma e com as consequências 

estabelecidas pelos artigos 79 e 80 da Lei Federal 8666/93.      

 

10.3   A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE nos casos 

de rescisão administrativa, prevista no artigo 79, da Lei Federal n° 8666/93. 

 

 

11. DA GESTÃO DO CONTRATO 

 

11.1  O gestor do presente contrato, e no caso de sua ausência, o seu respectivo 

suplente,  serão designados pelo Presidente desta Edilidade, nos termos da Lei de 

Licitações em seu artigo 67 e seguintes, os quais serão encarregados pelo 

acompanhamento e fiscalização da execução do termo contratual objeto do presente 

certame, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, sendo que tal fiscalização, em nenhuma 

hipótese, eximirá a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais e legais, 

bem como, dos danos pessoais e materiais que forem causados a terceiros ou à 

CONTRATANTE, ou por atos de seus próprios funcionários e prepostos ou ainda, por 

eventuais omissões. 
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12.  DO FORO 

 

12.1  Fica eleito o Foro da Comarca de São Caetano do Sul – SP como competente 

para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 

 

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si ou seus 

sucessores, em 03 (três) vias, de igual teor, para todos os fins e efeitos de direito, na 

presença das testemunhas abaixo arroladas. 

 

 

São Caetano do Sul, 08 de novembro de 2019. 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

ECLERSON PIO MIELO 

PRESIDENTE 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL 

MARCOS SIDNEI BASSI 

REITOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
  

 

 

PRISCILA BASTOS MARCELÃO                 TAMIRES FAIM MACHADO DE MATOS 

RG 44.310.671-X                                            RG. 46.334.243-4 


