
 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°013/2021 

 
 
 
PROCESSO Nº 2020019855 
 

 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE GOIATUBA, ESTADO DE 
GOIÁS E A INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO DE ENSINO 
SUPERIO DE GOIATUBA - FESG DENTRO DAS 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES. 

 
 
 

 
 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito 
público, sediada a Rua São Francisco nº 570 - Centro, devidamente inscrita no CNPJ nº 
01.753.722/0001-80, neste ato legalmente representado pelo seu Gestor Municipal o Sr. GILSON 
ROSA BATISTA, brasileiro, casado, autônomo, residente e domiciliado à Rua Floriano Peixoto nº 
1.087, Qd. C Lote 02 Setor Oeste, nesta cidade, portador do CPF n. º 802.494.691-20 e da Carteira 
de Identidade n.º 2.969.439 SSP/GO, doravante denominada CONTRATANTE 

 
CONTRATADA: A Instituição FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPEIOR DE GOIATUBA - FESG, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.494.665/0001-61, com sede à Rod. GO 320, 
KM 01, Jardim Santa Paula, Goiatuba – GO, representado pelo Presidente o Sr. VINÍCIUS VIEIRA 
RIBEIRO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrita no CPF nº 698.617.571-04, RG 4742182 
DGPC/GO, residente e domiciliado na cidade de Goiatuba- GO denominado CONTRATADA. 
  
Dessa forma CONTRATANTE e CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, resultante da dispensa de licitação na modalidade, conforme o 
Processo Administrativo nº 2020019855, dentro das cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Contratação de Instituição de Ensino Superior responsável pela execução técnica e operacional de 
Concurso Público com a elaboração de editais, aplicação e correção de provas, divulgação do 
gabarito e resultado final, análise dos eventuais recursos, bem como todos os demais atos 
necessários a completa realização do certame, conforme Termo de Referência anexo aos autos e 
Proposta de Preço apresentada. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA 
 



 
 

A CONTRATADA obriga- se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no quantitativo dos serviços no montante de até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES  
 
Da Contratada: Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais expressamente 
previstas neste instrumento e de outras decorrentes da natureza do ajuste: 
 

• Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta; 

 

 Encaminhar ao MUNICIPIO DE GOIATUBA relatório sobre as isenções de taxa de inscrição 

concedidas, com o intuito de subsidiar o cálculo do valor total de repasse de recursos à 

CONTRATADA, nos termos do item 10 deste termo. 

 

 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na MUNICIPIO DE 

GOIATUBA; 

 

 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 

as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Administração; 

 

 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do ocorrido; 

 

 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

 

 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem autorização 

do MUNICIPIO DE GOIATUBA; 

 

 Assumir as responsabilidades técnicas e civis pela execução dos serviços perante o 

MUNICIPIO DE GOIATUBA e terceiros, por danos resultantes de procedimentos inadequados 

efetuados de forma dolosa ou culposa por empregados ou representantes da CONTRATADA 

e, ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes; 



 
 

 

 Prestar assessoria técnica e jurídica ao MUNICIPIO DE GOIATUBA quanto ao objeto deste 

Contrato; 

 
 

 Disponibilizar todos os meios necessários para atender às pessoas com deficiência, 

respeitadas todas as normas aplicáveis, e às lactantes; 

 

 Cumprir as demais obrigações técnicas, como: 

 

a) Elaborar editais, comunicados, formulários, instruções, cadastros e listagens, viabilizando 

a inscrição dos candidatos; 

b) Cumprir o cronograma estabelecido e em casos de excepcionalidades quanto ao 

cumprimento, informar antecipadamente a situação e a proposta de solução à 

Contratante; 

c) Submeter minuta de edital para a aprovação da contratante; 

d) Elaborar, revisar, compor, imprimir, acondicionar e distribuir as provas a serem aplicadas 

no concurso público, cumprindo rigoroso protocolo de segurança; 

e) Providenciar pessoal para segurança, aplicação dos instrumentos de avaliação do 

certame e banca examinadora, bem como todo pessoal necessário para demais 

atividades de apoio; 

f) Manter o Contratante, por meio do Fiscal do Contrato, informado de todas as fases do 

serviço contratado e de todas as ações relativas a ele; 

g) Garantir o sigilo e a segurança necessários ao certame, antes, durante e após a 

realização das provas, sendo de sua exclusiva responsabilidade a eventual quebra desse 

sigilo, decorrente de ação ou omissão de seus empregados, prepostos e outros; 

h) Responsabilizar-se perante terceiros, por prejuízos advindos do descumprimento das 

atividades ou obrigações afetas a Contratada; 

i) Substituir imediatamente os profissionais ausentes em decorrência de atrasos, faltas, 

férias ou licenças, por outros profissionais; 

j) Efetuar, de imediato, sempre que exigido pelo Contratante, o afastamento de qualquer 

profissional cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes 

ou insatisfatórios ao bom andamento dos serviços; 

k) Apresentar os relatórios, em meio físico e digital, solicitados pelo Contratante ao término 

de cada fase do serviço contratados; 

l) Receber a documentação relativa aos requerimentos de isenção de taxa de inscrição e 

proceder a sua análise; 

m) Julgar os recursos administrativos interpostos por candidatos, subsidiar as respostas às 

ações judiciais propostas em desfavor do MUNICIPIO DE GOIATUBA e responder as 

que em seu desfavor sejam propostas, se referentes ao certame; 



 
 

n) Processar eletronicamente e emitir as listagens referentes ao concurso público; 

o) Custodiar, pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos após homologação do Concurso, em 

local apropriado, todos os formulários de inscrição, as folhas de respostas, as folhas de 

frequência e as demais planilhas de todos os candidatos, bem como os exemplares de 

todas as provas aplicadas no certame; após esse prazo, encaminhar o material relativo 

às folhas de respostas para o MUNICIPIO DE GOIATUBA, para que fique sob a sua 

responsabilidade; e 

p) Cumprir todas as cláusulas estabelecidas pela Contratante. 

 
Da Contratante: A contratante fica na obrigação de indicar os locais a serem executados os 
serviços, bem como realizar o pagamento nos termos pactuados. 
 
 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

serviços de acordo com as determinações do Termo de Referência, fornecendo todas as 

informações necessárias à elaboração dos concursos, tais como a legislação atinente aos 

mesmos, número de vagas, descrição das atribuições dos cargos, remuneração, requisitos 

para provimento, bem como, outras informações relevantes ao concurso; 

 

 Articular-se com a instituição Contratada quanto às datas relativas às atividades do concurso 

e fazer cumprir o respectivo cronograma; 

 

 Solicitar informações à Contratada via ofício, endereçado ao Diretor-Geral da Instituição ou 

responsável, que subsidiarão as respostas aos recursos administrativos e às ações judiciais 

propostas em desfavor do Contratante; 

 

 Publicar e homologar o resultado final dos concursos; 

 

 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

 Efetuar o repasse à CONTRATADA dos valores dos valores determinados em contrato. 

 

 Arcar com os custos de isenção de taxas de inscrição do Concurso Público; 

 

 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

 

 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; e 



 
 

 

 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
O valor global do presente Contrato estimado em R$ 389.000,00 (trezentos e oitenta e nove mil 
reais), conforme tabela abaixo composição de custos: 
 

PREVISÃO DE 1.000 INSCRIÇÕES 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

Impressão de 1.000 provas 10.500,00 

Elaboração de questões Ensino Médio – conteúdos específicos 9.500,00 

Elaboração de questões Ensino Superior Área da Saúde 26.000,00 

Pagamento Fiscais 1ª fase 28.300,00 

Lanches + Água Fiscais 1ª Fase 4.700,00 

Pagamento Bancas Professores (Bancas Didáticas) 35.000,00 

Alimentação Bancas Provas Didáticas + Lanche 6.800,00 

Pagamento Banca Provas Práticas - Arquivista 2.400,00 

Pagamento Bancas Provas Práticas – Operador Máquinas Pesadas 3.000,00 

Pagamento Bancas Provas Práticas - Motorista 4.500,00 

Pagamento Bancas Provas Práticas – Operador de Draga 3.000,00 

Alimentação Avaliadores Provas Práticas + Lanche 4.400,00 

Hotel Bancas 9.900,00 

Curso de Formação de 40h ACS e ACE 30.000,00 

Médico à disposição 2.000,00 

Perícia Médica 5.000,00 

Despesas com publicação 24.000,00 

Total do Orçamento para até 1.000 inscrições 209.000,00 
 

PREVISÃO DE 1.001 A 2.000 INSCRIÇÕES 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

Total até 1.000 inscrições 209.000,00 

Impressão de 1.000 provas 10.500,00 

Pagamento Fiscais 1ª Fase 28.300,00 

Lanches + Água Fiscais 1ª Fase 4.700,00 

Médico à Disposição 2.000,00 

Total do Orçamento para 1.001 a 2.000 inscrições 254.500,00 
 

PREVISÃO DE 2.001 A 3.000 INSCRIÇÕES 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

Total até 2.000 inscrições 254.500,00 

Impressão de 1.000 provas 10.500,00 

Pagamento Fiscais 1ª Fase 28.300,00 



 
 

Lanches + Água Fiscais 1ª Fase 4.700,00 

Médico à Disposição 2.000,00 

Total do Orçamento para 2.001 a 3.000 inscrições 300.000,00 
 

PREVISÃO DE 3.001 A 4.000 INSCRIÇÕES 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

Total até 3.000 inscrições 300.000,00 

Impressão de 1.000 provas 10.500,00 

Pagamento Fiscais 1ª Fase 28.300,00 

Lanches + Água Fiscais 1ª Fase 4.700,00 

Médico à Disposição 2.000,00 

Total do Orçamento para 3.001 a 4.000 inscrições 345.500,00 

PREVISÃO DE 4.001 A 5.000 INSCRIÇÕES 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

Total até 4.000 inscrições 345.500,00 

Impressão de 1.000 provas 10.500,00 

Pagamento Fiscais 1ª Fase 28.300,00 

Lanches + Água Fiscais 1ª Fase 4.700,00 

Médico à Disposição 2.000,00 

Total do Orçamento para 4.001 a 5.000 inscrições 389.000,00 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - FATURAMENTO/PAGAMENTO 
 
O pagamento será no valor de em R$ 389.000,00 (trezentos e oitenta e nove mil reais), divididos 
em seis (04) parcelas, sendo 40% após o encerramento das inscrições e a entrega das listas de candidatos, 
20% após aplicação das provas, 20% após resultado definitivo das provas e entrega dos relatórios indicados no subitem 
4.11.1 deste Termo de Referência, e 20% após a homologação do resultado do concurso. 
 
A Secretaria de Finanças efetuará a retenção dos tributos que tenha obrigação, conforme legislação 
vigente. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Os recursos financeiros para a execução do presente Contrato serão alocados nas dotações 
orçamentárias a seguir:  
 

Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento 
02.0202.04.122.0052.2014.339039 

 
constantes do vigente orçamento municipal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 
 
O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa 
de mora correspondente a 1,0 % (um por cento), sobre o valor da parcela mensal, enquanto 
perdurar o inadimplemento. 



 
 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além da multa aludida nesta Cláusula, a CONTRATANTE poderá 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do 
contrato, as seguintes sanções: 
a) Advertência. 
b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor dos serviços não executados, nos casos que 
ensejarem sua rescisão, determinada por ato unilateral. 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas 
juntamente com a prevista na “b”. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
 
O Contrato poderá ser rescindido: 
a) a qualquer momento, devendo a parte que assim quiser agir, dar à outra um prévio aviso, por 
escrito. 
b) nos casos enumerados nos itens I a XVII do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93; 
c) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE. 
d) judicialmente, nos termos da legislação processual. 
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE em 
caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos 
administrativos. 
 
CLÁUSULA NONA – DO ÔNUS 
 
Todas as despesas decorrentes do presente contrato para prestação de serviços contratados, 
salários de empregados, encargos sociais, securitários, previdenciários e quaisquer outros, ficarão, 
exclusivamente a cargo da CONTRATADA, a quem caberá ainda, inteira responsabilidade por 
quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados quando em serviço e por tudo 
quanto às leis trabalhistas lhe assegurem inclusive férias, aviso prévio, indenização, refeições etc; 
ficando, igualmente, responsável por quaisquer danos e prejuízos causando a terceiros. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência do presente contrato será de até 31/12/2021 da data da assinatura deste. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
 
A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato, às suas expensas, na forma 
prevista em Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO 
 



 
 

Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este Contrato será fiscalizado por 
servidor especial designado para tal fim, que atuará na forma da legislação vigente, o qual será o 
Sr. SAULO MARTINS SEVERO. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de GOIATUBA/GO, com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. 
 
 
E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em cinco vias de igual teor e um só 
efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 
 
 

PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, ao 01 dia do mês 
Fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

GILSON ROSA BATISTA 
Gestor Municipal 

Contratante 
 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPEIOR DE GOIATUBA – FESG 
CNPJ sob o nº 01.494.665/0001-61 

Contratada 
 

 
Testemunhas: 
 
 
1ª.____________________________________ 
 
CPF: _____________________________ 
 
 
 
2ª.___________________________________ 

CPF:___________________________________ 
 



 
 

 

EXTRATO DO CONTRATO DE Nª 013/2021 
 
 
 
 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
 
CONTRATADO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA 
 
OBJETO: Contratação de Instituição de Ensino Superior responsável pela execução técnica e 
operacional de Concurso Público com a elaboração de editais, aplicação e correção de provas, 
divulgação do gabarito e resultado final, análise dos eventuais recursos, bem como todos os demais 
atos necessários a completa realização do certame, conforme Termo de Referência anexo aos 
autos e Proposta de Preço apresentada. 
 
VALOR ESTIMADO: R$ 389.000,00 (trezentos e oitenta e nove mil reais) 
 
 
VIGENCIA: De 01/02/2021 ate 31/12/2021 
 
 
PAGAMENTO: O pagamento será no valor estimado de em R$ 389.000,00 (trezentos e oitenta e 
nove mil reais), divididos em seis (04) parcelas, sendo 40% após o encerramento das inscrições e a 
entrega das listas de candidatos, 20% após aplicação das provas, 20% após resultado definitivo das provas e entrega 
dos relatórios indicados no subitem 4.11.1 deste Termo de Referência, e 20% após a homologação do resultado do 
concurso. 

 

 
 

 
Goiatuba - GO, 01 de Fevereiro de 2021. 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

GILSON ROSA BATISTA  
Gestor Municipal 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins, que o EXTRATO DO CONTRATO Nª 013/2021, firmado 

entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA e a firma FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

DE GOIATUBA, foi publicado em local de costume. 

 
 
 

 
Goiatuba - GO, 01 de Fevereiro de 2021. 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

GILSON ROSA BATISTA  
Gestor Municipal 

 
 


