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CONTRATO 006/2020 

Processo Licitatório nº 010 /2020 

Dispensa de Licitação 004/2020 

 

Contrato de locação que fazem entre si, de um lado, o MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA 

CRUZ-MG, com sede na Praça Ernani Pereira, nº 291, Centro, Pedras de Maria da Cruz - MG, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.209.156/0001-08, neste ato representado pelo Sr. Sebastião 

Carlos Chaves de Medeiros, casado, portador do CPF. 572.377.276-72 e ID. M.4.640.816, aqui 

denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a instituição FUNDAÇÃO DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO DE ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS - FADENOR, inscrita no 

CNPJ. 01.440.615/0001-00, sediada na AV. Rui Braga, nº SN prédio 07, Bairro Vila Mauriceia, 

Município de Montes Claros - MG, neste ato representada pelo Sr.  Abílio Carnielli Filho, portador 

da cédula de identidade MG 21.738.737 e CPF nº 280.008.548-72, residente e domiciliado na Rua 

Rio de Janeiro, nº 235, bairro Ibituruna, CEP: 39.401-344, cidade Montes Claros-MG, doravante 

denominado Contratada, em conformidade com o processo licitatório 010/2020, dispensa 004/2020, 

mediante as seguintes cláusulas e condições:  

       
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE o planejamento, a elaboração, a impressão, a 
aplicação e correção das provas referentes ao Concurso Público para provimento dos seguintes 
cargos: 

 

TOTAL  
CARGOS 

DENOMINAÇÕES DOS CARGOS 

01 Advogado  

02 Motorista categoria “D” / exige Prova Prática 

01 Fiscal de tributos 

01 Medico clinico geral (Estratégia Saúde da Família) 

03 
Técnico de enfermagem (UBS São Pedro das Tabocas, UBS Riacho do 
Buriti e UBS Poçaozinho) 

02 Agente comunitária de Saúde, microárea 04 zona rural e microárea 04 
zona urbana  

02 Motorista de Ambulância (comunidade rural de Palmeirinha e Poçãozinho)  

01 Agente de Comunicação II - Editor de Imagens 
Prova prática 

01 Técnico de higiene bucal (equipe saúde da família) 

02 Auxiliar de Secretaria Escolar 

15 Professores ensino fundamental da zona rural (vagas de reserva) 
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 Total 33 vagas 

   
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:   É parte integrante do presente contrato a Proposta Comercial 

da FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE 
MINAS - FADENOR, datada de 31 de janeiro de 2020. 
   
 SUBCLÁUSULA SEGUNDA: O concurso público mencionado no caput desta Cláusula será 
realizado pela CONTRATADA por meio de Seleção, no município de Pedras de Maria da Cruz, 
mediante aplicação de provas objetivas, discursivas, provas práticas e avaliação de títulos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA– DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
O objeto do presente contrato será executado de forma direta com dispensa licitatória, nos 

termos do Art. 24 Inciso XIII, da Lei de Licitações n.º 8.666 de 21/06/93, por ser a CONTRATADA 
entidade nacional, sem fins lucrativos, incumbida estatutariamente da realização de pesquisa e 
ensino, com amplo domínio no campo de conhecimento dos trabalhos-objeto deste contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS BANCAS EXAMINADORAS 
 
A FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO SUPERIOR DO NORTE 

DE MINAS - FADENOR, como órgão executor deste contrato, incumbe-se de organizar as bancas 
examinadoras para elaboração e a correção das provas. 

 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - O critério de que trata o caput desta cláusula consiste 

basicamente, na segurança e no sigilo da seleção quanto a: 
 a) manter-se exclusivamente na alçada da FUNDAÇÃO DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO DE ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS - FADENOR a indicação 
dos nomes dos participantes, internos e externos, que integrem as referidas bancas examinadoras; 

b) assegurar absoluto sigilo quanto ao conteúdo das provas até o momento de sua 
aplicação. 

c) garantir a originalidade na elaboração das questões das provas. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES. 
 
São obrigações das partes as expressamente previstas neste contrato, além de outras 

decorrentes deste ajuste: 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O CONTRATANTE compromete-se a: 
 
a) fornecer todas as informações necessárias à elaboração do concurso, tais como: número 

de vagas, descrição de cargo, referência salarial e requisito para provimento. 
b) articular-se com a CONTRATADA quanto às datas relativas as atividades constantes 

deste contrato e fazer cumprir o respectivo calendário; 
c) acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio de representantes devidamente 

credenciados, que se encarregarão dos contatos com a CONTRATADA para esclarecimento de 
dúvidas, troca de informações e demais providências necessárias à realização do objeto deste 
contrato; 
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d) publicar os editais, listagens, comunicados, bem como quaisquer materiais pertinentes ao 
concurso na imprensa oficial, nos termos das exigências legais; 

e) providenciar locação de espaço físico; 
f) homologar o resultado final do concurso. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATADA compromete-se a: 
 
a) observar a legislação e as normas aplicáveis aos concursos públicos. 
b) elaborar, em conjunto com o CONTRATANTE, todos os editais relativos ao concurso 

público; 
c) elaborar os comunicados, formulários, cadastros e listagens; 
d) elaborar e distribuir o material necessário à inscrição dos candidatos; 
e) elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar os instrumentos de avaliação a serem 

aplicados em todas as fases do concurso. 
f) providenciar pessoal para segurança e aplicação dos instrumentos de avaliação; 
g) conhecer o espaço físico e providenciar organização logística e todas as operações 

concernentes à aplicação dos instrumentos de avaliação; 
h) coordenar a aplicação dos instrumentos de avaliação; 
i) fazer a correção dos instrumentos de avaliação; 
j) julgar os recursos administrativos interpostos por candidatos, subsidiar as respostas às 

ações judiciais propostas em desfavor do CONTRATANTE e responder as que em seu desfavor 
sejam propostas, em ambos os casos quando referente ao certame; 

l) dar assessoria técnica e jurídica ao CONTRATANTE em relação ao objeto deste contrato; 
m) disponibilizar através da internet a inscrição pertinente ao concurso e a gerar boleto para 

pagamento da inscrição, fazer o processamento eletrônico, e emitir listagens referentes a todas as 
etapas do concurso; 

n) utilizar seus servidores na execução dos serviços ora contratados, podendo, de acordo 
com as necessidades, fazer outras contratações por sua exclusiva iniciativa e responsabilidade, na 
forma do art. 13 da Lei n.º 8.666/93 c/c o art. 24, inciso II da mesma norma; 

o) entregar o resultado final do certame; 
p) guardar, pelo prazo mínimo de dois anos, em local apropriado todos os formulários de 

inscrição, as folhas de resposta, as folhas de freqüências e as demais planilhas de todos os 
candidatos, bem como os exemplares de todas as provas aplicadas no concurso. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR  
 

A CONTRATADA receberá pela prestação de serviços o valor total estimado de: 
- R$ R$ 19.575,00 (dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais). Sendo: 45,00 por cada 
isenção de inscrição e ainda 45,00 por inscrição inferior a quantidade de 1.000 (um mil). 
 
- valor de R$ 81.101,00 (oitenta e um mil, cento e um reais) a partir de 2.000 (dois mil) candidatos 
inscritos, ultrapassando este número, será cobrado o valor unitário de R$ 20,62 (vinte reais e 
sessenta e dois centavos) até 999 candidatos, ou; 
 
- valor de R$ 95.489,00 (noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais)a partir de 3.000 
(três mil) candidatos inscritos, ultrapassando este número, será cobrado o valor unitário de R$ 
18,54 (dezoito reais e cinquenta e quatro centavos) por candidato, importâncias que inclui as 
despesas relativas a tributos federais, estaduais e municipais por ventura incidentes sobre a 
atividade contratada, fretes, deslocamentos, seguros contra acidentes de trabalho, e emolumentos, 

mailto:Prefpedras@yahoo.com.br


         PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 
                                          Praça Ernani Pereira, 291 - Centro  -  Cep: 39.492.000 - CNPJ nº 25.209.156/0001-08 

                                          Email: Prefpedras@yahoo.com.br  - Tel: (38) 3622-4140  

 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MINAS GERAIS  
 
 
 

4 

 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como todos os ônus diretos e indiretos, 
inclusive referentes ao Benefício de Despesas Indiretas (BDI).  
 
 
 CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
 
Os valores devidos para realização do presente concurso deverão ser pagos em quatro parcelas: 
a) Parcela de 70% em até 10 (dez) dias após o processamento da inscrições, questionários, 
requerimento de isenções, julgamento dos requerimentos de isenção, homologação das inscrições 
e outras atividades anteriores ou inerentes a estas atividades – encerramento das inscrições. 

 
b) Parcela de 30% em até 10 (dez) dias após a edição e formatação das questões, em versão final; 
preparação, acondicionamento e transporte das provas, cartões-respostas, fornecimento dos 
materiais de apoio, aplicação das provas e outras atividades anteriores ou inerentes a estas 
atividades – Aplicação das provas. 
      
 SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer 
acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativos aos 
empregados utilizados na prestação do serviço. 
 
     SUBCLÁUSULA SEGUNDA –Em caso de pagamento com atraso, haverá incidência de 
atualização monetária com base no IGP-M da FGV e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 
ambas as rubricas desde a data de vencimento da parcela até seu efetivo pagamento, e multa de 
5% (cinco por cento) sobre o montante devido.  
 
   SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Não havendo pagamento de qualquer das parcelas previstas 
nas alíneas “a” e “b” da presente cláusula, a CONTRATADA poderá suspender os serviços, até que 
os pagamentos sejam realizados com os respectivos encargos moratórios, readequando-se o 
cronograma do concurso.  
                            

CLÁUSULA SÉTIMA - Todas as despesas de pessoal, incluindo a retenção do imposto de 
renda, correrão por conta da CONTRATADA, bem como as despesas de contratação de dois fiscais 
por sala para a fiscalização das provas. 

 
CLÁUSULA OITAVA – As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentaria: 04.02.01.04.122.0002.3033.33903900 / ficha 180 fonte 100  
 

      CLÁUSULA NONA – Os serviços deverão ser iniciados de acordo com o cronograma 
estabelecido entre as partes. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso 
de rescisão administrativa, previstos na Lei Federal nº 8.666/93. 
 

 CLÁUSULA 11ª. - Este contrato poderá ser rescindido: 
 

a)    por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
b)    amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; e 
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c)    judicialmente, nos termos da legislação. 
 

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite 
dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos  serviços pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 
 

CLÁUSULA 12ª. - A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades: 
 

a)    advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais 
haja concorrido; 
b)    multas não cumulativas sobre o valor total atualizado do contrato: 

 
·         de 5% pelo descumprimento  de cláusulas contratual ou norma de legislação pertinente; 
·         de 5% nos casos de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou em desacordo 
com as especificações e negligência na execução dos serviços contratados;  
·         de 5% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado. 

 
c)    o não cumprimento do estabelecido no instrumento sujeitará em declaração de 
inidoneidade para contratar com a Administração Pública. 

 
CLÁUSULA 13ª. - Qualquer dano físico ou material ocasionado a terceiros, por ocasião da 

execução dos serviços, objeto deste instrumento, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
  

CLÁUSULA 14ª. – As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de Januária/MG, 
para dirimirem quaisquer dúvidas em relação a este contrato.  

                                                                                                                         
E, por ambas as partes estarem de pleno e comum acordo assinam este termo em três vias 

de igual teor e forma. 
 

     Pedras de Maria da Cruz, 12 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

 
__________________________________                       _______________________________ 
Sebastião Carlos Chaves de Medeiros                               Abílio Carnielli Filho 
Prefeito Municipal                                                                Presidente  
                                                                                                                 FUNDAÇÃO DE APOIO AO  
                                                                                                                  DESENVOLVIMENTO DE ENSINO  

                                                                                 SUPERIOR DO NORTE DE MINAS  
                                            - FADENOR 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. _________________________________         2. _________________________________ 
CPF:                                                                        CPF: 
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