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A N E X O VIII – MINUTA DO CONTRATO 
  
AO MUNICIPIO DE DOM ELISEU - PA 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 9/2021-00037 
 
CONTRATO Nº ___/2021 
 
 

CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUECELEBRAM, ENTRE SI, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU, 
NA FORMA ABAIXO.  

 
 
A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE DOM ELISEU, ente de Direito Público, com sede à 
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 02,Centro – Dom Eliseu - PA, CNPJ nº 22.953.681/000-
45, neste ato representada pelo Prefeito GERSILON SILVA DA GAMA, Brasileiro, Casado, 
residente e domiciliado na Rodovia da Mangabeira, s/nº, Centro – DOM ELISEU - PA, CPF nº 
394.330.052-87, Carteira de Identidade nº 2229314 SSP/PA, aqui designada CONTRATANTE, e, do 
outro lado,..............................., inscrita no CNPJ sob o nº .................., com sede na 
........................................................, neste ato representada por (.........., RG. nº .......... e CPF/MF nº 
.........), aqui designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que será regido pelas disposições da Lei 8.666/93, do Edital 
nº9/2021-00037e seus Anexos, na modalidade de Pregão Presencial SRP, integrante do Processo 
Administrativo nº. 02911002/21/e pelas seguintes cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, 
ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS NO CONCURSO PARA 
PROVIMENTO DOS CARGOS CRIADOS NO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO  
 
Parágrafo Primeiro – No preço contratado, estão incluídos todos os custos da CONTRATADA 
referentes a encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e tributários, despesas com transporte e 
materiais necessários à boa execução do serviço, além de quaisquer outros custos que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento das obrigações contratadas, excluindo-se 
apenas a publicação dos editais, que ficará a cargo da CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO  
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O Contrato vigerá pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) dias, a partir da assinatura do contrato, 
prorrogável por igual período, conforme interesse das partes, ressalvados atrasos por parte do 
Município. Observar-se-á os seguintes prazos corridos após assinatura do contrato:  
a) publicação do edital: até 15 dias após assinatura do Contrato;  
b) período para inscrição: até 30 dias após a publicação do edital;  
c) aplicação de provas: até 40 dias após o término da inscrição;  
d) divulgação dos gabaritos: até 48 horas após a aplicação das provas;  
e) recursos contra gabaritos de prova: até 03 dias após a divulgação;  
f) divulgação de resultados preliminar: até 15 dias após a realização das provas;  
g) recursos contra resultado preliminar do Processo do Concurso: até 3 dias após a divulgação;  
h) Divulgação e homologação do resultado final: até 15 dias após a divulgação do resultado 
preliminar. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA. 
 
4.1. O valor pelos serviços do objeto de contrato será do tipo variável, estimado em R$ 000.000,00 
(valor por extenso), conforme estimativa de inscritos. 
 
4.1.1. Pela prestação dos serviços técnico-especializados, a CONTRATADA receberá diretamente 
dos candidatos inscritos, a importância de 100% (cem por cento) do valor das inscrições arrecadadas, 
a serem feitas diretamente em conta bancária própria da CONTRATADA. 
 
 4.2. Nos preços propostos deverão estar inclusos e diluídos todos os custos que envolvem a perfeita 
execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e 
trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte seguro, e ainda todas as despesas diretas e indiretas e 
quaisquer outras necessárias a total execução do objeto da licitação. 

4.3. Será condições essenciais para o pagamento à empresa desta licitação, a apresentação, em cada 
parcela, das certidões e/ou documentos equivalentes que comprovem a regularidade da empresa 
contratada junto a justiça do trabalho, FGTS, Receita Federal, Fazenda Pública Estadual e Municipal 
do Estado do Pará. 

4.4. As despesas decorrentes da execução do contrato desta licitação correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária:  
Recursos Próprios do Município: 
Secretaria de Administração 
00.000.0000.20000.0000 – (fonte do recurso) 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas na legislação, neste Contrato 
ou dele decorrentes:  
 
1 - Edital de Inscrição:  
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a) Elaboração de minuta do edital para apresentação e análise juntamente com a comissão do 
concurso, observando, na distribuição de vagas o percentual reservado para pessoas com deficiências;  
 
 
b) elaboração do programa do concurso por natureza do cargo e disciplinas de acordo com o conteúdo 
e a bibliografia definidos juntamente com a comissão do concurso;  
 
c) especificação de disciplinas e peso de provas, ponto de corte e média para aprovação juntamente 
com a comissão do concurso;  
 
d) regulamentação da forma de nomeação, processo de desidentificação e posterior identificação de 
provas, recursos e demais dados necessários juntamente com a comissão do concurso;  
 
e) seleção e convocação das bancas examinadoras, assegurando sua isenção quanto ao serviço público 
deste município;  
 
f) preparação do manual de candidato (MC), incluindo modelo da ficha de inscrição, bem como todo 
o material de apoio para a equipe que irá trabalhar durante a realização das provas;  
 
g) submeter todo e qualquer ato diverso do acordado à apreciação e aprovação da comissão do 
concurso público.   
 
2 - Divulgação com ônus para a empresa a ser contratada:  
 
a) Elaboração e publicação do Extrato de Edital no Diário Oficial do Estado (caderno Diário Oficial 
dos Municípios), em jornal de grande circulação no Estado do Pará, no site da CONTRATADA, 
como também no site do município;  
 
b) publicação da relação dos candidatos, por local de realização de provas, no site da 
CONTRATADA, como também no site do município;  
 
c) publicação dos gabaritos no site da CONTRATADA, como também no site do município;  
 
d) publicação dos resultados com a respectiva pontuação por ordem de classificação correspondente 
ao número de vagas no site da CONTRATADA, como também no site do município;  
 
e) publicação dos resultados após julgamento dos recursos, no site da CONTRATADA, como 
também no site do município;  
 
f) publicação de quaisquer atos julgados necessários ao bom andamento do certame, no site da 
CONTRATADA, como também no site do município;  
 
3 - Inscrição dos candidatos:  
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a) elaboração do programa que irá gerar as fichas de inscrição já incluindo os dados que atenderão 
aos critérios de desempate dos candidatos, previstos no Edital de abertura;  
 
b) processo de inscrições pela internet, através de site próprio, com hospedagem da ficha de inscrição 
e com geração de boleto com código de barras para pagamento da inscrição na rede bancária, sendo 
que, o valor da inscrição deverá ir automaticamente, para conta específica do Tesouro Municipal;  
 
c) processo de inscrição presencial ou por procuração no prédio sede da Prefeitura Municipal de DOM 
ELISEU. 
 
d) para a realização da inscrição presencial, a empresa irá disponibilizar o pessoal encarregado de 
receber as inscrições;  
 
e) análise de todas as inscrições efetivadas, objetivando suas homologações;  
 
f) emissão de relatório contendo a relação dos candidatos em ordem alfabética, cargo e número de 
inscrição, bem como fundamentação das inscrições indeferidas;  
 
g) cadastramento dos candidatos inscritos após o recebimento dos requerimentos de inscrição, 
contendo o número de inscrição, nome e número do documento de identidade, para emissão de listas 
de freqüência, bem como listas de distribuição dos candidatos por locais de aplicação das provas;  
 
4 - Elaborar, aplicar e corrigir a PROVA OBJETIVA, para todos os cargos:  
 
a) prova de conhecimentos gerais e específicos, com elaboração de questões inéditas, em 
conformidade com o nível de escolaridade do cargo, bem como as atribuições, dispondo de 
profissionais especializados, devidamente habilitados, com responsabilidade técnica e registro no 
respectivo órgão de classe. 
 
b) análise técnica das questões, incluindo a revisão gramatical e de todo o processo de elaboração da 
prova;   
 
c) digitação e edição;  
 
d) impressão dos cadernos de questões e cartões de respostas;  
 
e) manter a prova em segurança e salvaguardar o sigilo das questões;  
 
f) isenção e divulgação dos integrantes das bancas examinadoras;  
 
g) verificação e aprovação, pela Comissão do Concurso, de todos os locais onde serão aplicadas as 
provas;  
 
h) definição das datas de aplicação das provas juntamente com a comissão de concurso;  
 
i) distribuição dos candidatos no local das provas;  



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
CNPJ: 22.953.681/0001-45 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 

 
End.: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 02 

Centro – Dom Eliseu - PA 
CEP: 68.633-000 

 

 
j) emissão da relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local de realização das 
provas;  
k) mapeamento e identificação das salas para a realização das provas; 
 
l) elaboração dos materiais de apoio para a realização das provas, tais como etiquetas para 
envelopamento dos cartões de respostas, listas de presença, caderno de questões e relatórios;  
 
m) acondicionamento e transporte dos cadernos e grades ao local das provas, com o devido lacre 
garantidor de sigilo e segurança conforme exigência dos Tribunais de Contas;  
 
n) recrutamento, seleção e treinamento dos coordenadores, fiscais e pessoal de apoio, proporcional 
ao número de candidatos, que trabalharão durante a aplicação das provas;  
 
o) aplicação das provas, com a presença da equipe de coordenação e fiscalização;  
 
p) elaboração de atas e listas de presença;  
 
q) procedimento da leitura dos cartões de respostas, por meio de processamento eletrônico;  
 
r) emissão de boletins individuais e relatório de notas de todos os candidatos;  
 
s) correção e entrega dos resultados das provas objetivas;  
 
t) emissão do relatório das notas dos candidatos para publicação.  
 
5 - Aplicar PROVA DE TÍTULOS, que terá caráter classificatório para os cargos de nível 
Superior para os cargos da área de educação, compreendendo:  
 
a) Elaboração da grade de avaliação de títulos, que fará parte do Edital de Inscrição, em conjunto com 
a comissão de concurso;  
 
b) Avaliação de cada título apresentado, em conformidade com o Edital;  
 
c) Processamento das notas, elaboração de boletins individualizados e relatório de notas para 
divulgação do resultado.  
 
6 – Aplicação da prova prática para os cargos que forem exigidos, compreendendo: 
 
a) Elaboração da grade de avaliação da prova prática, que fará parte do Edital de inscrições, em 
conjunto com a comissão de concurso; 
 
b) Aplicação da prova prática no dia e horário definidos no Edital de inscrições; 
 
c) Processamento das notas e divulgação do resultado. 
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7 - Examinar e emitir parecer nos recursos impetrados pelos candidatos:  
 
a) recebimento dos recursos segundo as regras definidas em edital;  
b) encaminhamento dos pedidos de revisão às bancas examinadoras para análise;  
 
c) fundamentação das respostas aos pedidos de recursos impetrados, com emissão de parecer 
individualizado;  
 
d) atualização, se necessária, dos gabaritos oficiais e das notas das provas;  
 
e) dar conhecimento à comissão do concurso, do resultado dos recursos;  
 
f) publicação do resultado após julgamento dos recursos.  
 
8 - Elaborar relatório de classificação final dos candidatos:  
 
a) promoção do desempate dos candidatos de acordo com os critérios definidos no edital;  
 
b) emissão dos relatórios de notas englobando todas as etapas do concurso público, incluindo os 
critérios de desempate, de acordo com o previsto no edital;   
 
c) elaboração de relatórios, constando o nome dos aprovados por ordem de classificação, após o 
desempate dos candidatos para homologação.  
 
d) Elaboração de dossiê contemplando os elementos administrativos concernentes ao certame, que 
servirá de base para o Município de DOM ELISEU, bem como para o TCE, quando de eventual 
realização de auditoria.  
 
9. Manter um posto de atendimento presencial no Município para prestar toda e qualquer informação 
do concurso ao candidato até sua homologação.  
 
10. Propiciar as condições necessárias ao atendimento dos candidatos com deficiências, e a lactentes.  
 
11. Prover todos os meios materiais e de pessoal, necessários à realização do concurso.  
 
12. Manter uma equipe mínima de 03 representantes durante a realização das provas, para solução de 
situações imprevistas.   
 
13. Disponibilizar durante e nos locais de aplicação das provas, em quantidade proporcional ao 
número de salas os seguintes materiais: água sanitária, papel higiênico, desinfetante líquido, vassoura 
piaçava grande, vassoura piaçava pequena, sabão em pó e pano de chão.  
 
14. Assumir o custo necessário ao deslocamento dos técnicos responsáveis pela aplicação das provas, 
fornecimento e entrega dos lanches, e se forem o caso também refeições, durante a realização do 
concurso.  
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15. Remunerar em ESPÉCIE, após a aplicação das provas, os coordenadores, fiscais e pessoal de 
apoio envolvidos no processo.  
16. Entregar os cadernos de questões aos candidatos somente após o decurso de 03 (três) horas do 
início da prova.  
 
17. Fornecer a Comissão do Concurso, 02 (duas) horas após o término da realização das provas, um 
ou mais exemplares de cada uma das provas aplicadas no concurso.  
 
18. Publicar o gabarito, até 48 (quarenta e oito) horas após o término da realização das provas, através 
do site da empresa e no site do Município.  
 
19. Arcar com todas as despesas inerentes a remessa de material relacionado com o concurso.  
 
20. Assumir os demais custos decorrentes da elaboração e execução do concurso público.  
 
21. Fornecer, à comissão do concurso por meio magnético, listagem em ordem alfabética do resultado 
do concurso obedecendo à ordem de classificação dos aprovados, contendo nº. de inscrição, nº. do 
documento de identidade, pontuação e notas de todos os candidatos, inclusive, contendo senha de 
confidencialidade.   
 
22. Conservar as folhas de respostas e exemplares do caderno de questões pelo prazo mínimo de 
validade do concurso.  
 
23. Elaborar juntamente com a Comissão do Concurso, o cronograma de execução do mesmo.  
 
24. Todos os trabalhos devem ser desenvolvidos em consonância com a Lei Orgânica do Município, 
Leis específicas de criação e alteração dos cargos, regime jurídico único dos servidores municipais, 
plano de carreira do magistério e demais nos mas jurídicas vigentes.  
 
25. Todas as despesas, decorrentes de contratações dos serviços ou fornecimento de material, 
inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários e tributários, relativos aos empregados e 
associados da empresa contratada, ficarão a cargo da contratada, cabendo-lhe ainda, inteira 
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a serem vítimas os seus empregados, quando 
em serviço, bem como por quaisquer danos ou prejuízos, por ventura causados a terceiros e ao 
município. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
Constituem obrigações do CONTRATANTE, além das demais previstas na legislação, neste Contrato 
ou dele decorrentes:  
 
a). fornecer, à CONTRATADA, a documentação e os dados necessários à execução dos serviços 
contratados, bem como lhe prestar verbalmente ou por escrito informações específicas que visem a 
esclarecer ou orientar a correta prestação dos serviços;  
 
b). aprovar e publicar os editais, gabaritos e resultados;  



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
CNPJ: 22.953.681/0001-45 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 

 
End.: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 02 

Centro – Dom Eliseu - PA 
CEP: 68.633-000 

 

 
c). aprovar modelo de Requerimento de Inscrição e do Manual do Candidato;  
 
d). definir cronograma para a realização do CONCURSO.  
 
e). fornecer locais apropriados para realização das diversas etapas do certame.  
 
f). nomear servidores para compor a comissão do concurso, que irá subsidiar acompanhar e 
supervisionar todas as fases do processo;  
 
g). definir o cronograma para a realização do concurso;  
 
h). disponibilizar o local para o posto de inscrição presencial no município;   
 
i). disponibilizar os locais para realização das provas, cujo quantitativo será definido pela contratada 
e a comissão de concurso, por ocasião do encerramento das inscrições, quando será conhecido o 
número de candidatos inscritos;  
 
j). disponibilizar espaço físico adequado às pessoas com deficiência e lactante para realização da 
prova;  
 
k). disponibilizar a legislação municipal para subsidiar a elaboração do edital e das provas, se 
necessário;  
 
l). publicar os editais e comunicados do concurso no diário oficial do estado do Pará;  
 
m). aprovar modelo de ficha de inscrição e manual do candidato.  
 
n). fiscalizar e supervisionar a convocação, de coordenadores e fiscais do concurso, de acordo a 
necessidade da área a ser trabalhada;  
 
o). pagar o valor estipulado no contrato, de acordo com as cláusulas e condições acordadas.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO  
 
O regime de execução do presente Contrato será o de empreitada por menor preço Global.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES  
 
Se a CONTRATADA incorrer nas faltas previstas na Lei, aplicar-se-ão, segundo a natureza e a 
gravidade da infração, assegurada a defesa prévia, as seguintes sanções:  
 
a) multa, na forma prevista no Parágrafo Primeiro desta Cláusula e na Lei 8666/93. 
 
b) suspensão temporária do direito de participação em licitação e impedimento de contratar com  
a Administração, por prazo não excedente a 05 (cinco) anos;  
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c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante 
a Administração Pública Estadual;  
 
d) descredenciamento do sistema de registro cadastral.  
 
Parágrafo Primeiro – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 
Contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, na forma prevista a seguir: 
 
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 
inclusive na recusa do adjudicatário em assinar o Contrato dentro de 10 (dez) dias corridos, contados 
da data de sua convocação;  
 
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço 
não realizado;  
 
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia 
subsequente ao trigésimo.  
 
Parágrafo segundo – As multas referidas neste artigo não impedem que a CONTRATANTE 
rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as demais sanções legais, nem têm caráter 
compensatório, e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e 
danos decorrentes das infrações cometidas.  
 
Parágrafo Terceiro – A CONTRATANTE se reserva ao direito de descontar, do pagamento devido 
à CONTRATADA, o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das 
condições estipuladas no Contrato.  
 
Parágrafo Quarto – A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes do 
atraso no fornecimento do objeto deste Contrato, exceto os decorrentes de força maior ou de ordem 
expressa e escrita da CONTRATANTE.  
 
Parágrafo quinto – Após o trigésimo dia de atraso no serviço, a CONTRATANTE reservar-se-á o 
direito de optar por uma das seguintes alternativas:  
 
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a 
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total 
da paralisação ou atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.  
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO  
 
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos artigos da Lei 
8.666/93.  
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO  
 
As partes elegem o foro da Comarca de DOM ELISEU que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. De pleno 
acordo, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, diante de 
02 (duas) testemunhas que também o subscrevem.  
 

XXXXXXXX, __ de __________ de2021. 
 
 
 

___________________________________________ 
xxXXXXXXXXXXXXXXXxx 

CONTRATANTE 
 
 

__________________________________________ 
EMPRESA 

REPRESENTANTE - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_________________________________________________ 
NOME: 
CPF: 
RG: 
 
_________________________________________________ 
NOME: 
CPF: 
RG: 
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