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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 258/15 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

                   O MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Av. Alto Jacuí, n.º 840 nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 87.613.519/0001-23, neste ato 
representado pela Prefeita Municipal, Sra. TEODORA B. S. LÜTKEMEYER, doravante 
denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa FUNDAÇÃO LA SALLE, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na Avenida Getúlio Vargas, n.º 5558, na cidade de 
Canoas/RS, CEP: 92010-242, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.341.725/0001-55, neste ato 
representada pelo seu DIRETOR PRESIDENTE IR. OLAVO JOSÉ DALVIT, CPF 435.976.370-
00, RG 8033273072, a seguir denominada de CONTRATADA, tem entre si justo e acordado o 
presente Contrato de Prestação de Serviços, devidamente autorizado mediante Processo de 
Dispensa de Licitação nº 011/15, que se regerá pelas normas do Art. 24, inciso XIII, da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação dos serviços de assessoria e assistência 

técnica para concurso público através de provas seletivas de carácter competitivo, para o 
preenchimento de vagas e cadastro reserva para 21 (vinte e um) cargos de provimento 
efetivo para o quadro geral de cargos do serviço público municipal centralizado do Poder 
Executivo do Município de Não-Me-Toque e 06 (seis) empregos públicos, conforme quadro 
de cargos e empregos seguintes:         
 

CARGOS Nível Escolar Tipo de Prova 
Auxiliar de Serviços Gerais 4º Série Ens. Fund. Objetiva e Prática 
Pedreiro 4º Série Ens. Fund. Objetiva e Prática 
Eletricista Fundamental Objetiva e Prática 
Monitor de Escola Médio Objetiva  
Operador de Máquina Fundamental Objetiva e Prática 
Mecânico Fundamental Objetiva e Prática 
Telefonista Médio Objetiva 
Educador/Cuidador Médio Objetiva 
Técnico de Enfermagem Médio Objetiva 
Fiscal Tributário Médio Objetiva 
Fiscal de Obras e de Posturas Médio Objetiva 
Fiscal Ambiental Médio Objetiva 
Fiscal Sanitário Médio Objetiva 
Técnico em Informática Médio/ Técnico Objetiva 
Técnico em Segurança do Trabalho Médio Objetiva 
Enfermeiro Superior Objetiva 
Cirurgião Dentista Superior Objetiva 
Médico Superior Objetiva 
Professor Anos Finais: Língua Espanhola, 
Língua Inglesa e Artes 

Superior Objetiva 
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EMPREGOS Nível Escolar Tipo de Prova 
Agente de Combate a Endemias Fundamental Objetiva 
Agente Comunitário de Saúde Fundamental Objetiva 
 

 
 

1.2. As obrigações da CONTRATADA são: 
 

1.2.1. Observar todos os dispositivos contidos na Lei Orgânica Municipal, Regime Jurídico Único, 

Planos de Carreira dos servidores e Decreto Municipal nº 135/2013; 

1.2.2. Comprometer-se conforme impõe a ética profissional a não revelar o conteúdo das provas 

a quem quer que seja antes da realização das mesmas; 

1.2.3. Disponibilização de endereço eletrônico onde os interessados terão acesso a todas as 

etapas dos certames e poderão solicitar informações, e efetuar as devidas inscrições via 

internet e no local: Prefeitura Municipal – Av. Alto Jacuí, 840 – Não-Me-Toque; 

1.2.4. Elaborar o Edital que irá reger todo o Concurso Público (Edital de Abertura e seus anexos) 

dentro das normas legais vigentes. O Edital deverá ser disponibilizado gratuitamente pela 

internet; 

1.2.5. Elaboração de todos os demais Editais e avisos necessários, tais como: homologação das 

inscrições, divulgação de resultados de provas, julgamento de recursos, convocação para 

as provas, homologação do resultado final e classificação final; 

1.2.6. Elaborar programas e análise técnica das provas teórica objetivas, com ética profissional e 

total sigilo, para que estejam de acordo com os pré-requisitos exigidos para cada cargo a 

ser preenchido; 

1.2.7. Comprovar documentalmente que em seu quadro funcional, possui profissionais 

qualificados devidamente habilitados, com responsabilidade técnica e registro nos 

respectivos conselhos, além de contar com especialistas em correção técnica e ortográfica; 

1.2.8. Imprimir as provas. A impressão das provas deverá ser em ambiente altamente sigiloso, 

em quantidade suficiente, incluindo reservas; 

1.2.9.  Divulgar dias e locais das provas em seu respectivo site; 



 3 

1.2.10. As provas 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; 

1.2.11. Elaboração de listagem dos inscritos por sala e termo de identificação de impressão 

digital para o processo de identificação das provas; 

1.2.12. Aplicação das provas será em Não-Me-Toque/RS em local definido pela 
Administração Municipal, a qual arcará com os custos de locação, se for o caso. 
 

1.2.13. Aplicar provas em data definida no cronograma do Edital, com fornecimento de 

grade de respostas; 

 

1.2.14. Recolher as grades de respostas em envelopes lacrados e assinados na presença da 

coordenação, fiscal da sala e últimos três candidatos que deixarem a sala. 

 

1.2.15. Realizar provas especiais para candidatos com necessidades especiais; 

 

1.2.16. Divulgar gabaritos em até 24 horas após realização das provas, no site da 

CONTRATADA e no site da PREFEITURA MUNICIPAL; 

 

1.2.17. Posterior recebimento e análises de recursos administrativos, conforme previsão do 

Edital que regerá o Concurso Público; 

 
1.2.18. Realizar ato público de abertura dos envelopes contendo as grades de resposta 

para posterior correção; 

 
1.2.19. Corrigir eletronicamente as provas teórico-objetivas através da cada grade de 

respostas e os resultados serão publicados com a lista de notas permitindo prazo recursal; 

1.2.20. As publicações deverão ser efetuadas no site até às 18 horas do dia fixado em 

cronograma; 

1.2.21. Prova de títulos para os cargos de Nível Superior, conforme Quadro de Provas; 
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1.2.22. Aplicação de Prova Prática, conforme Quadro de Provas. A aplicação da Prova 

Prática poderá ser realizada na mesma data da Prova Teórico-Objetiva ou em data 

posterior conforme fixado no cronograma; 

1.2.23. Recorrigir as provas e fornecimento e publicação de novos relatórios, por força de 

recursos interpostos, se for o caso; 

1.2.24. Coordenar o ato público de sorteio, se este for o último critério de desempate 

determinado no Edital de inscrições, em local a ser cedido pelo CONTRATANTE; 

1.2.25. Coordenação na aplicação das provas e treinamento dos fiscais. Os fiscais serão 

designados pelo CONTRATANTE, que deverá arcar com os custos desse serviço. 

1.2.26. Sinalização dos espaços físicos destinados à realização das provas, a ser cedido 

pela CONTRATANTE; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
           
2.1. Ficará a cargo da Prefeitura Municipal: 
 

2.1.1. Disponibilizar local e computadores para recebimento das inscrições. 

2.1.2. Realizar inscrições no local (Av. Alto Jacuí, 840).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.1.3 Disponibilizar local para aplicação das provas escritas/práticas. 

2.1.4 Designação de fiscais de provas escritas/práticas. 

2.1.5 Providenciar todas as publicações legais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DATA E LOCAL DAS PROVAS: 
           
3.1. A data da realização do Concurso Público, bem como o local da aplicação das provas será 
divulgada no Edital do Concurso. 
 

CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO E DO PAGAMENTO: 
 

4.1. O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil após a homologação do 
Concurso Público, mediante apresentação da Nota Fiscal do valor total contratado de R$ 
54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais) e a compensação entre o valor 
arrecadado pela CONTRATADA à título de Taxa de Inscrição e o valor contratado. 
 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E RESCISÃO: 
 

5.1. Os serviços serão executados na data da sua assinatura e o contrato estará em vigor por 04 
(quatro) meses a partir da assinatura do Contrato, seguindo o presente cronograma: 
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 até 05 (cinco) dias para elaborar o Edital de abertura do Concurso Público; 
 até 05 (cinco) dias para início das inscrições (prazo de inscrições 30 dias); 
 até 20 (vinte) dias para a aplicação das provas teórico-objetiva e prática; 
 até 60 (sessenta) dias para encerramento dos tramites legais e homologação final do 

Concurso Público. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES: 
 

6.1.  Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração estará sujeitas às seguintes penalidades: 
6.1.1. deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 
contratação; 
6.1.2. manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  
6.1.3. deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 
6.1.4. executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 
6.1.5. executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais 
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
contrato; 
6.1.6. inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante 
não adimplido do contrato; 
6.1.7. inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
6.1.8. causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
 

6.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
6.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
        
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES: 
 

7.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o ônus com encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, tributos e licenças concernentes à execução do serviço Contratado, bem como 
indenizar todo e qualquer prejuízo material ou pessoal que possa advir direta ou indiretamente a 
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade. 
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7.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumida todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
7.3. A CONTRATADA obriga-se a disponibilizar todo e qualquer documento ou informação 
solicitada pela CONTRATANTE desde que, solicitada com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência. 
                                
CLÁUSULA OITAVA - DO FUNDAMENTO DO CONTRATO: 
 

8.1. O presente Contrato tem por fundamento o Processo de Dispensa de Licitação nº 
011/2015, e o Art. 24, inciso XIII, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

9.1. As despesas oriundas do presente Contrato correrão à conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 
 
2006  Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.........................R$ 480,00 
 
2077  Manutenção do Pronto Atendimento Médico...................................R$ 17.137,00 
 
2040  Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação.....................R$ 10.026,00 
2089  Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento...............R$ 480,00 
 
2123   Manutenção da Secretaria de Habitação ...........................................R$ 480,00  
 
2027  Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças........................R$ 2.865,00 
 
2018 Man. das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento.....R$ 5.282,00 
 
2098  Manutenção da Secretaria de Assistência Social................................R$ 2.865,00 
 
2126  Manut. das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.....R$ 2.865,00 
 
2031 Manut. das Atividades da Secretaria de Obras e Saneamento..............R$ 12.420,00 
 
3.3.9.039.48.00.00.00  Serviços de Seleção e Treinamento – Pessoa Jurídica 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

10.1. O presente contrato será fiscalizado pelo gestor, Sra. Noeli Machry e pela fiscal, Sra. 
Saionara Palharini. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

11.1. Para dirimir as dúvidas que possam advir do presente Contrato, as partes elegem o Foro da 
Comarca de Não-Me-Toque - RS. 
11.2. E, por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente Contrato de prestação de 
serviços, em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas. 
               

 

               NÃO-ME-TOQUE, 03 JULHO DE 2015. 
                                
 
 
 
 
 

Examinado e aprovado:                                                              TEODORA B. S. LÜTKEMEYER 
              PREFEITO MUNICIPAL 
                   CONTRATANTE 

 
 
 

ELEN HEBERLE 
Procuradora Jurídica Municipal                                              
OAB/RS 16.477                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                              FUNDAÇÃO LA SALLE 
TESTEMUNHAS:                                                                                                         CONTRATADA 
__________________________________ 
__________________________________ 
258 15 – FUNDAÇÃO LA SALLE Concurso.doc 
Pedido: 3898/Ordens de compra:5037/15 
lf 


