CONTRATO Nº 066/2018

Contrato de prestação de serviços que fazem entre si de um lado
o Município de Nova Marilândia e do outro a empresa: ATAME
ASSESSORIA, CONSULTORIA,
GRADUAÇÃO LTDA

PLANEJAMENTO,

CURSOS

E

POS

O MUNICÍPIO DE NOVA MARILANDIA , Estado de Mato Grosso, com sede administrativa
na Avenida Tiradentes, nº211N, Centro, NOVA MARILANDIA – MT, inscrita no CNPJ37.464.989/0001-02, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Juvenal Alexandre da
Silva, brasileiro, casado, pecuarista, portador da RG: 3.141.561-6 SSP/MT, e CPF: 459.368.20963, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa ATAME ASSESSORIA,
CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ
00.839.039/0001-05, situada na Rua A, n° 23, Bairro Morada do Ouro – Setor Centro Sul, na
cidade de Cuiabá - MT, neste ato representada pelo seu sócio Sr. Ildo Ademir Faccio, portador
do CPF nº 468.475.531-20 e RG Nº 767942 SSP-MT, doravante denominado simplesmente
CONTRATADA, resolvem celebrar entre si o presente instrumento de contrato de serviços de
confecção que será regido pela Lei 8.666/93 e suas respectivas alterações e pelo disposto nas
cláusulas seguintes:
1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FINALIDADE

1.1- O Objeto do presente contrato é os CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO SELETIVO.
1.2 – A finalidade destes serviços de confecção de materiais e formulários gráficos, é
para A finalidade da presente contratação, é a organização de Teste seletivo, a fim de
cumprir os preceitos legais de preenchimento do quadro de funcionários municipais.
2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 – Realização de Processo Seletivo, com estimativa de custo para até 400
(quatrocentos) candidatos inscritos, para compor o quadro de Servidores da Prefeitura
de Nova Marilândia/MT para os cargos/funções abaixo, compreendendo as seguintes
etapas:
1. Elaboração de edital;
2. Realização das inscrições via internet;
3. Contratação e confecção das provas;
4. Aplicação das provas;
5. Treinamento dos Fiscais na aplicação das provas;
6. Correção das provas;
7. Analise e Julgamento dos recursos;
8. Apresentação do resultado final;

9. Coordenação;
10. Todas as despesas decorrentes das fases acima especificadas;
2.2- O objeto , no que couber serão recebidos nos termos do ART 73 , inciso I, alínea
B, da Lei 8.6663/93.
3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1 - O prazo previsto para os serviços de CONSULTORIA E ASSESSORIA NA
ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO SELETIVO,
inicia-se na data de 17/12/2018, e extinguindo-se em 28/02/2019, prorrogável no
interesse das partes até o máximo permitido em lei.
4.0 - CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 – Receberá o CONTRATADO pelos serviços de CONSULTORIA E ASSESSORIA
NA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO
SELETIVO, a importância total ( conforme clausula primeira) de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais). Sendo:
• 10% na publicação do Edital.
• 30% após realização das inscrições.
• 30% após a realização das provas.
• 30% na entrega do resultado.
4.1.1- Os pagamentos ficarão condicionados a disponibilidades financeira do caixa;
4.1.2 – Nos preços ajustados já estão incluídos todos os componentes de custo, sem
exceção, não se admitindo quaisquer acréscimos nos valores propostos.
4.3- - Ao preços aqui ajustados são irreajustáveis durante toda a vigência do contrato.
5.0 - CLÁUSULA QUINTA – DA LICITAÇÃO

5.1 – Deu origem a esse Contrato a licitação na modalidade de Carta Convite nº
003/2018 a qual as partes encontram-se vinculadas ao seu edital e à proposta da
adjudicatária.
6.0 - CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS
CASOS OMISSOS.

6.1 – As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei nº 8.666/93 e todas as suas
alterações, que será aplicada em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos
omissos resultantes desta pactuação.

7.0 – CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS DEVERES E OBRIGAÇÕES
7.1 - DA CONTRATADA:

7.1.1 – Manter, na direção dos serviços, profissional legalmente habilitado.
7.1.2 – Conduzir a execução dos serviços em estrita conformidade com as normas
técnicas, bem como a legislação Federal, Estadual e Municipal e anda, em tudo
obedecendo o projeto dos serviços.
7.1.3. – Refazer às suas expensas os serviços executados em desacordo com o
estabelecido no Contrato.
7.1.4 – Responder civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por
dolo ou culpa no cumprimento do Contrato venha, direta ou indiretamente, provocar ou
causar, por si à Administração ou a terceiros.
7.1.5 – Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Administração ou pelo
seu preposto, garantindo-lhes acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços bem como
aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução.
7.1.6 – Arcar com todos os encargos de natureza, trabalhista, previdenciária, tributária,
acidentaria, administrativa e civil decorrentes da execução dos serviços objeto deste
Contrato.
7.1.7. – Manter todas as condições de habilitação durante toda a vigência deste Contrato
e apresentar a documentação comprobatória sempre que solicitado pela
CONTRATATANTE ou seus prepostos.
7.1.8 – Aceitar supressões ou acréscimos que se fizerem necessários de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor contratual.
7.2- Da Contratante:
7.2.1 – Prestar a Contratada os esclarecimentos necessários à execução dos serviços.
7.2.2 – Promover o apontamento, aos serviços executados, bem como efetuar os
pagamentos devidos.
7.2.3 – Indicar o responsável para o acompanhamento e fiscalização dos serviços a
serem executados.
7.2.4 – Receber o objeto deste contrato nos termos já disposto.
8.0 - CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1 – A rescisão poderá ser:
8.1.1 – Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

8.1.2 – Amigável por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde
que haja conveniência da Administração.
8.1.3 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração,
com as consequências previstas no item 9.1.2.
8.2 – Constituem motivos para rescisão os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93.
8.2.1 – Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº
8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
8.2.3 - A rescisão contratual de que trata os incisos I do art. 78 acarretará as
consequências previstas no art. 80, inciso I a IV, ambos da Lei Federal 8.666/93.
8.3 –A Contratada reconhece desde já o direito da administração no caso de rescisão
administrativa de usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93.
9.0 – CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES
9.1 – Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Administração poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:
9.1.1 – advertência;
9.1.2 – Multas na forma deste contrato;
9.1.2 – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de NOVA MARILANDIA , por prazo não superior a 2 (dois)
anos.
9.2 – As multas previstas neste contrato, se aplicadas, serão recolhidas aos cofres do
Município em até 10 (dez) dias da sua aplicação, ou no caso de não recolhimento, serão
descontadas dos valores que o CONTRATADO tiver a receber.
9.2.1 – Não ocorrendo nenhuma das duas hipóteses, serão inscritas em dívida ativa e
cobradas judicialmente.
10.0 – CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
10.1- Os recursos para o pagamento deste contrato serão oriundos de recursos próprios
e serão empenhados globalmente na dotação orçamentária:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
06.060.0.5.04.122.0004.2105.3390.39.00.00 F 0100

11.0 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 - O foro da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato Grosso, é o competente para
dirimir eventuais pendências acerca deste contrato, na forma da Lei Nacional de
Licitações, art. 55, § 2º.
12.0 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 – Fazem parte integrante deste Contrato independente de transcrição: o edital e
proposta da Carta Convite nº003/2018, e anexo I.
12.2 – A CONTRATADA fica obrigada a manter todas as condições iniciais de habilitação
durante toda a vigência do contrato, especialmente quanto a seguridade social.
12.3 – A CONTRATADA responde por todos os encargos de natureza trabalhista,
previdência ou acidentária em razão da execução de contrato.
12.4 – Responderá a contratada, civil ou criminalmente, na forma da lei, por danos que
vier causar a terceiro quando da execução do objeto deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 06 (seis) vias
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
NOVA MARILANDIA

- MT, 17 de dezembro de 2018.

MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA
JUVENAL ALEXANDRE DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL
ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E POS GRADUAÇÃO
LTDA - CONTRATADA
Testemunhas:

SAMARA LOIDE SILVA CAMPOS
CPF: 046.470.371-93

ANGÉLICA DALFIOR DE O. LEITE
CPF: 009.997.571-80

ORDEM DE SERVIÇOS
CONTRATO N° 066/2018
CONVITE 003/2018
CONTRATADO: ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO,
CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA
CNPJ: 00.839.039/0001-05
ENDEREÇO: Rua A n° 23, Bairro Morada do Ouro – Setor Centro Sul, na
cidade de Cuiabá - MT

O Sr. JUVENAL ALEXANDRE DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Marilândia-MT, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, em conformidade com o contrato acima citado, determina ao
contratado supra que inicie imediatamente, na data da expedição desta Ordem de serviços, A

CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO SELETIVO.

ORGANIZAÇÃO

E

NOVA MARILANDIA-MT, 17 de dezembro de 2018.

_________________________
JUVENAL ALEXANDRE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi em _____/____/2018
_______________________

