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CONTRATO N° 02/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO

W 077/2018

CONVITE N° 008/2018

Por este instrumento, à Prefeitura do Município de Avanhandava,
com sede à Praça Santa Luzia,
61 Centro, CNPJ 45.665.890/0001-99,
com sede à Praça Santa Luzia, 61, na cidade de
Avanhandava/SP,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Senhor Ciro Augusto Moura
Veneroni, RG 15.579.782-7 SSP/SP e CPF 078.5880.328-95, residente e domiciliado na Rua Santos
Dumont, 313, Centro, na cidade de Avanhandava/SP,
doravante denominada
simplesmente
Contratante e de outro lado a empresa Fenix Assessoria e. Consultoria
em Concursos Públicos
Eireli Me, inscrita no CNPJ. 26.400.810/0001-29, estabelecida a Avenida Bandeirantes, 733, sala 1,
CEP: 16.370-000, na cidade de Promissão-SP, neste ato representado pelo proprietário José
Eduardo Alvares,
brasileiro, portador do RG. 40.346.447-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF nO
452.345.618-60,
residente a Avenida Esperanto, 79, centro, CEP: 16.370-000, na cidade de
Promissão-SP, doravante denominada simplesmente Contratada, tem entre si, justos e contratado,
objetivando a contratação de empresa para realização de concurso, conforme anexo I, referente ao
Convite nO 008/2018, nos termos da Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações posteriores, pelas
Cláusulas e condições adiante expostas:
1- OBJETO
1.1 - Constitui objeto da presente licitação, a escolha da proposta mais vantajosa à Administração
para contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria na elaboração de concurso
público para preenchimento de cargos, conforme descrito no Anexo I.
11- VALOR
O preço total para a prestação de serviços objeto deste contrato é de R$ 18.300,00 (dezoito mil e
trezentos reais).
111- CONDiÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado até trinta dias contados da entrega do relatório final do resultado do
concurso, desde que transcorridos todos os prazos recursais.
3.2 - As notas fiscais/faturas, que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá em igual período acima.
.
3.3 - O pagamento será feito mediante cheque nominal à Contratada ou crédito em conta em nome
da Contratada, a critério da Prefeitura Municipal de Avanhandava.
3.4 - À Contratada fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida
através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira
simples, ou seja, diretamente para a Contratante.
IV - DOS PRAZOS E DAS CONDiÇÕES
4.1 - O prazo da execução do objeto desta licitação será de sessenta dias, contados da assinatura do
contrato.
4.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado a critério da Contratante, na forma
do inciso li, do Art. 57 da Lei Federal n° 8666/93, com a anuência do Contratado.
4.3 - O processo seletivo deverá ser realizado com material e em local apropriado, cuja
responsabilidade da realização é exclusivamente da contratada, devendo a Prefeitura Municipal ceder
o referido local, desde que disponível e conveniente.
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4.4. Os valores das TAXAS DE INSCRiÇÃO serão cobrados diretamente dos candidatos pela licitante
vencedora, repassado posteriormente à Prefeitura Municipal.
4.5. O valor arrecadado com as inscrições deverá ser recolhido em favor da Prefeitura Municipal de
Avanhandava.
4.5.1 A empresa contratada deverá apresentar relatório constando o número de inscritos e o valor
arrecadado com as respectivas inscrições.
4.5.2 A empresa contratada deverá recolher o valor das inscrições em favor da Prefeitura Municipal
de Avanhandava no prazo de até cinco dias úteis, contados da data da homologação das inscrições.

v - DO CRÉDITO
5.1 - As despesas serão cobertas com recursos de dotação especificas do Orçamento Fiscal de 2019:
02.03.02 - Setor de Administração Geral; 04.122.0004.2.004.01.11000;
3.3.90.39.99 - Prestação de
Serviços Diversos, Ficha nO32 - Fonte Municipal.
VI- DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES
DA CONTRATANTE
a) A Contratante se obriga a efetuar o pagamento nas condições e prazos avençados, após verificar
a regularidade fiscal da empresa.
b) A Contratante se reserva no direito de descontar, do preço avençado, o valor de qualquer multa
imposta a Contratada, em virtude do não cumprimento das condições estipuladas neste contrato
e que não sejam determinantes de rescisão contratual.
c) A Contratante, reserva-se no direito de suspender ou resilir, a qualquer tempo, a aquisição do
objeto deste contrato, sem qualquer ônus ou indenização.
d) A Contratante reserva-se no direito de exercer o acompan_hamento e fiscalização da execução do
objeto deste contrato, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da Contratada.
e) A Contratante não permitirá que terceiros estranhos ao contrato, executem o objeto licitado.
f) A Contratante prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela
Contratada.
VII- DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES
DA CONTRATADA
a) A Contratada obriga-se a iniciar a execução do objeto deste contrato, no prazo de três dias,
contados da data de assinatura.
b) A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem, no fornecimento do objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento), do
valor inicial atualizado do contrato; como dita o § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
c)
Substituir, no prazo máximo de vinte e quatro horas, o pessoal cuja presença no local dos
serviços for julgada inconveniente pela Contratante, incluindo-se o responsável pelos serviços
prestados;
d)
Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objetos deste contrato, de modo a
conduzi-Ia eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram
este contrato;
e) Comunicar a Contratante, no prazo de vinte e quatro horas, qualquer ocorrência anormal que se
verifique em relação aos serviços;
f)
Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer serviço que não esteja sendo executado de
acordo com a boa técnica;
g)
Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;
h) Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os
nos casos de impedimentos
fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;
i)
Responder, perante às leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
Contratada não deverá, mesmo após o término do Contrato, sem consentimento prévio por
escrito da Contratante, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas na
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j)
k)

I)

m)
n)
o)

alfnea anterior, a não ser para fins de execução do contrato;
Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades
apontadas pela
Contratante;
Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na
execução do objeto contratual, inclusive, respondendo pecuniariamente;
Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos
serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, ficando excluída qualquer solidariedade da
Contratante por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência
da Contratada, com referência às suas obrigações, não se transfere à Contratante;
Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Contrato;
Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis
do Trabalho e legislação pertinente;
Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de quarenta e oito horas e aceitos pela Contratante, não serão considerados como
inadimplemento contratual.

VIII - DAS PRERROGATIVAS
8.1 - Fica facultada à Contratante as prerrogativas
suas alterações.

previstas no Art. 58 da Lei Federal n° 8666/93, e

VIX - DAS AL TERACÕES
9.1 - O presente Contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante, ou por acordo entre
as partes, nos casos previstos no Art. 65 da Lei Federal n° 8666/93, e suas alterações.

x - DA VINCULACÃO
10.1 - O presente Contrato está vinculado ao processo
n? 004/2017, do Processo de Licitação n° 036/2017.

de licitação

na modalidade

de Convite

XI- DO EQUILíBRIO CONTRATUAL
11.1 - No caso de alteração deverá ser observado que as Cláusulas econômico-financeiras
do
Contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual observando o disposto
nos § 10 e 2° do Art. 58 da Lei Federal nO8666/93, e suas alterações.
XII - DA EXECUÇÃO
12.1 - O presente Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as Cláusulas
avençadas e conforme a Lei Federal nO 8666/93, e suas alterações, respondendo cada qual pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial, nos termos" do Art. 66 da citada Lei.
XIII - DOS CASOS OMISSOS
13.1 - O presente Contrato, inclusive nos casos omissos, submete-se às normas estabelecidas
Federal n° 8666/93, e suas alterações.

na Lei

XIV - DA RESCISÃO CONTRATUAL
14.1 - Onerar-se-á rescisão contratual administrativa, amigável e ou judicialmente, nos termos do Art.
79 da Lei Federal nO 8666/93, e suas alterações, constituindo motivos para rescisão aqueles
elencados no Art. 78 da referida Lei.
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xv - DA

MULTA
15.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante reserva-se o direito de aplicar ao
Contratado multa no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das sanções de
advertência, suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de Contratar com a
Contratante, por prazo não superior a dois anos e declaração de idoneidade para licitar com a
Contratante, nos termos do Art. 87, Incisos I, li, 111 e IV da Lei Federal nO8.666/93, e suas alterações.
XVI- DO FORO
16.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Penápolis/SP, para dirimirem
pendências oriundas do presente Contrato, excluindo-se qualquer outro.

as dúvidas

e

E, por estarem as partes Contratantes de pleno acordo quanto a tudo que ficou exarado neste
instrumento, assinam-no este, juntamente com duas testemunhas.

F

~rLk

ix Assessoria

~/!/>?zt<,>

e Consultoria

em Concursos

Públicos Eireli Me
CONTRATADA
José Eduardo Alvares(nome)
Proprietário

Testemunhas

Nome

Nome

RG

RG
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ANEXO
VII
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
Contratante
Contratada
Contrato

Prefeitura Municipal de Avanhandava
Fenix Assessoria e Consultoria Em Concursos Públicos Eireli Me

nO 002/2019

Objeto
Advogados

Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria na elaboração de
concurso público para preenchimento de cargos, conforme descrito no Anexo I.
Rodrigo Primo Antunes

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a. o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamentõ pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b. poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução
nO01/2011 do TCESP;
c. além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nO709, de 14 de janeiro de 1993, iniciandose, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de
Processo Civil;
d. Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a. O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b. Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Avanhandava/SP,29

de janeiro de 2019.

Gestor do Órgão/Entidades:
Nome
Cargo
CPF
Data de Nascimento
Endereço Residencial Completo

Ciro Augusto Moura Veneroni
Prefeito Municipal
078.580.328-95

RG

15.579.782-7

18/01/1969
Rua Santos Dumont, 313, centro, Avanhandava-SP

e-mail Institucionalprefeito@avanhandava.sp.gov.br
e-mail Pessoalciro.veneroni@terra.com.br
Telefone

18 - 3651 1439

Assinatura
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o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome

Ciro Augusto Moura Veneroni

Cargo

Prefeito Municipal

CPF

Endereço

Residencial

RG

078.580.328-95

Data de Nascimento

15.579.782-7

18/01/1969

Completo

e-mail Institucional
e-mail Pessoal
Telefone
Assinatura

Pela CONTRATADA

Endereço

Residencial

Completo

Avenida Esperanto, 79, centro, Promissão-SP

e-mail Institucionalfenixconcursoseconsultoria@gmail.com
e-mail Pessoal
Telefone

14 - 3541

Assinatura

7949=J

:z:

""
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Processo

Objeto:

nO 077/2018

CONVITE N° 008/2018

Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria na elaboração de
concurso público para preenchimento de cargos, conforme especificações deste anexo:

Cargos

EMPREGOS

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

REF

Advogado
Atendente
Cirurqião Dentista
Escriturário
Engenheiro Civil
Fiscal da Fazenda Municipal
Fisioterapeuta
Médico Veterinário
Médico Atendimento da Família
Médico em Ginecoloqia
Médico em Pediatria
Nutricion ista
Operador de Máquinas (prova

SALÁRIO

-

prática

em

máquinas)

Professor em Educação Infantil

CARGA
HORÁRIA

VAGAS
01
CR
CR
01
CR
01
CR
01
03
01
01
CR
CR
CR

1. Preços unitários máximos a serem cobrados dos candidatos:
1.1 Inscrição no valor de R$ 100,00
a) Advogado
b) Cirurgião Dentista
c) Engenheiro Civil
d) Fisioterapeuta
e) Médico Veterinário
f) Médico Atendimento da Família
g) Médico em Ginecologia
h) Médico em Pediatria
i) Nutricionista

1.2 Inscrição no valor de R$ 50,00
a) Atendente

(cem reais)

(cinquenta

para os cargos de:

reais)

para os cargos de:
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b) Operador de Máquinas
1.3 Inscrição no valor de R$ 80,00
a) Fiscal da Fazenda Municipal
b) Escriturário
c) Professor de Educação Infantil

(cinquenta

reais)

para os cargos de:

2. Os valores das TAXAS DE INSCRiÇÃO serão cobrados diretamente dos candidatos pela licitante
vencedora, repassado posteriormente à Prefeitura Municipal.
3. O valor arrecadado com as inscrições deverá ser recolhido em favor da Prefeitura Municipal de
Avanhandava.
3.1 A empresa contratada deverá apresentar relatório constando o número de inscritos e o valor
arrecadado com as respectivas inscrições, podendo, ser descontado as despesas bancárias.
3.2 A empresa contratada deverá recolher o valor das inscrições em favor da Prefeitura Municipal de
Avanhandava no prazo de até cinco dias úteis, contados da data da homologação das inscrições.
4. A Descrição Técnica do Objeto deverá consistir em:
4.1. A empresa contratada deverá realizar o concurso público que a Administração

necessitar:

Obs.: Para fins de parâmetro, as empresas interessadas poderão consultar a legislação municipal,
bem como qualquer outra que se entender pertinente e necessária.
4.2. Itens básicos de responsabilidade da Contratada:
4.2.1. Elaboração de edital;
4.2.2. Recebimento de inscrições via internet, ou física, esta última, se necessário for;
4.2.3. Processamento de inscrições;
4.2.4. Elaboração de provas (escrita, prática, de títulos e de aptidão física, quando necessário);
4.2.5. Aplicação das provas (escrita, prática, de títulos e de aptidão física, quando necessário);
4.2.6. Correção das provas (escrita, prática, de títulos e de aptidão física, quando necessário);
4.2.7. Emissão de relação de classificados;
4.2.8. Subsidiar a Contratante em eventuais interposições recursais, seja em qual estágio for;
4.2.9. Elaboração de relatório final do processo.
5. Modalidade de Licitação a ser adotada: Convite;
6. Acompanhamento

por parte da Prefeitura Municipal;

6.1. A Prefeitura Municipal poderá intervir em qualquer moménto e estágio do processo de concurso
público;
6.2. Poderá, a seu critério, constituir Comissão para acompanhar os serviços realizados, bem como
julgar eventuais interposições de recursos, sempre em conjunto com a Contratada, se necessário for.
7. A Contratante deverá se responsabilizar pelo local de aplicação de quaisquer provas, sem prejuízo
da Prefeitura Municipal, quando possível e conveniente à mesma, ceder local para tal fim.
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