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CONTRATO Nº 13/2019 

 

Contrato que entre si celebram a CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA VELHA e o INSTITUTO 
ACCESS – INSTITUTO DE ACESSO A 
EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO, nos termos a 
seguir 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Praça Frei Pedro Palácios, s/n, Prainha, cidade de Vila Velha, E. Santo, inscrito no CNPJ-MF 

sob o nº. 31.801.772/0001-56, neste ato representado por seu Presidente, Vereador IVAN 

CARLINI, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, o INSTITUTO 

ACCESS – INSTITUTO DE ACESSO A EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº. 33.629.473/0001-01, com sede na Rua Viuva Lacerda, 58 – Humaitá, Rio de Janeiro/RJ, 

neste ato representado pelo Sr. BRUNO CAMPOS DE MORAIS, portador do CPF nº. 

040.981.726-07 e RG nº. MG-10.389.932, como seu procurador, doravante denominada 

CONTRATADA, resolvem, de conformidade com o que consta do Processo nº. 

4688/19, firmar o presente contrato, na forma de execução indireta, para esta Câmara 

Municipal de Vereadores, de acordo com a Lei nº 8.666/93, suas alterações, e nos seguintes 

termos: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de instituição especializada na 

prestação de serviço técnico-especializado, para realização de concurso público de provas, 

para atender a CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA. 

1.2. Fazem parte deste contrato a proposta apresentada pelo Contratado e demais 

documentos constantes do Processo Administrativo 4688/2019. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS BANCAS EXAMINADORAS 
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2.1. O CONTRATADO incumbe-se de organizar as bancas examinadoras para a 

elaboração e a correção das provas, devendo a CONTRATANTE acatar o critério tradicional 

da confidencialidade de sua constituição. 

 

2.1.1. O critério de que trata o caput desta Cláusula consiste, basicamente, na segurança e 

no sigilo da seleção quanto a: 

 

a) manter-se exclusivamente na alçada do CONTRATADO a indicação dos nomes dos 

participantes, internos e externos, que integrem as referidas bancas examinadoras; 

e, 

b) assegurar absoluto sigilo quanto ao conteúdo das provas até o momento de sua 

aplicação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

3.1.  São obrigações das partes as expressamente previstas nas especificações da 

proposta e neste instrumento contratual, além de outras decorrentes deste ajuste. 

 

3.1.1.  A CONTRATANTE compromete-se a: 

a) Designar, formalmente, a Comissão Especial do Concurso Público, para exercer o devido 

acompanhamento e supervisão. 

b) Fornecer todas as informações necessárias à elaboração do edital, tais como número de 

vagas, descrição do cargo, remuneração, requisitos para provimento, dentre outras 

necessárias e pertinentes. 

c) Disponibilizar à contratada toda a legislação atinente ao concurso público da Câmara de 

Vila Velha. 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações 

contratuais, inclusive permitir o livre acesso de representantes da contratada às 

dependências da contratante relacionadas à execução do contrato. 

e) Encaminhar para a publicação nos atos oficiais do Município o edital elaborado pela 

contratada, arcando com o ônus referente a essas publicações e, ainda, as listagens, os 

comunicados e quaisquer materiais pertinentes ao concurso público. 
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f) Articular com a contratada (comissão Especial do Concurso Público), quanto às datas 

relativas às atividades do concurso público constante do cronograma de execução, e 

providenciar para que os prazos sejam rigorosamente cumpridos. 

g) Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos por meio da comissão acima 

citada, que se encarregará dos contatos com a contratada para esclarecimento de dúvidas, e 

demais providências necessárias à realização do objeto do contrato. 

h) Homologar o resultado final do concurso público. 

i) Publicar nos atos oficiais desta casa de Leis o resultado nominal com todos os que 

lograrem aprovação no concurso público. 

j) O surgimento de novas vagas, bem como o seu preenchimento, sujeitam-se 

respectivamente à disponibilidade orçamentária e às necessidades da Câmara Municipal de 

Vila Velha. 

 

3.1.2. O CONTRATADO, por sua vez, compromete-se a: 

a) Na execução do objeto obriga-se a envidar todo o empenho e dedicação necessários ao 

fiel cumprimento dos encargos que lhe são confiados. 

b) Prestar os serviços nos termos determinados no contrato. 

c) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes 

pessoais, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e 

relacionadas aos serviços executados por seus prepostos. 

d) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à contratante ou à 

terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais que estiver sujeita. 

e) Observar a legislação e normas aplicáveis ao concurso público e o edital regedor do 

certame aprovado pela contratante. 

f) Elaborar edital, comunicados, formulários, cadastros e listagens necessárias. 

g) Elaborar a emissão do boleto bancário para fins de arrecadação das taxas de inscrição 

dos candidatos.  

h) Elaborar e distribuir o material necessário à inscrição dos candidatos. 

i) Elaborar os cartazes e folders para divulgação do concurso, responsabilizando-se, 

também, pela impressão e distribuição. 

j) Colocar à disposição dos candidatos o site, a fim de orientá-los em todas as etapas do 

concurso público, através do e-mail e telefone. 
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k) Disponibilizar, em link específico, do endereço eletrônico da contratada, todos os editais e 

comunicados referentes ao concurso público, além dos locais para aplicação das provas por 

nome e/ou CPF do candidato, bem como comprovante de inscrição, ambos com opção de 

impressão. 

l) Responsabilizar-se pelo protocolo de recebimento das inscrições, com posterior 

fornecimento (logo após a conclusão desta fase) do relatório detalhado (cópia autenticada 

em duas vias) à contratante, contendo os nomes de todos os candidatos inscritos. 

m) Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas no 

concurso, em número suficiente para distribuição aos candidatos inscritos, 

responsabilizando-se, também, pela leitura dos seguintes documentos: formulários de 

inscrição, folha de resposta, folha de captação de frequência, planilha para prova objetiva. 

n) Providenciar pessoal para segurança e aplicação das provas. 

o) Responsabilizar-se pela aplicação e avaliação das provas, compreendendo a criação, a 

produção e o desenvolvimento de sistema computacional de armazenamento de dados e, 

ainda, a conferência das folhas de frequência com as folhas de resposta, a checagem das 

folhas de respostas a partir de uma dupla leitura óptica, bem como a atribuição de 

classificação aos candidatos aprovados. 

p) A contratada deverá providenciar a viabilização de espaço físico, organização, logística e 

todas as operações concernentes à aplicação dos instrumentos em todas as etapas do 

concurso público. 

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

ações judiciais propostas em desfavor da contratante e responder as que em seu desfavor 

sejam propostas, ambas referentes ao certame. 

r) Prestar assessoria técnica à contratante, em relação ao objeto deste contrato. 

s) Fazer o processamento eletrônico e emitir listagens referentes a todas as etapas do 

concurso. 

t) Receber e encaminhar os recursos interpostos pelos candidatos, viabilizando a 

interposição eletrônica do mesmo. 

u) Executar de maneira integral o objeto do contrato. 

v) Entregar o resultado final do certame. 

w) Apresentar os relatórios contendo: número de candidatos inscritos, número de 

candidatos inscritos com isenção de taxa, número de candidatos inscritos por cargo, bem 

como relatório de resultados em 2 (duas) vias, em ordem de classificação e ordem 
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alfabética, em meio a ser definido pela contratante, e publicação em jornal de grande 

circulação e no Diário Ofícial da CMVV. 

x) Entregar à contratante arquivo em meio magnético, em formato xls, contendo 

informações cadastrais dos candidatos aprovados no certame contendo: cargo, nome do 

candidato aprovado, classificação, pontuação, CPF, CI, data de emissão da CI, data de 

nascimento, naturalidade, nacionalidade, nome da mãe, nome do pai, endereço (tipo, 

logradouro, número, complemento, cidade, Estado, Cep), telefone e e-mail. 

 

y) Guardar, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, a partir da homologação do resultado 

final do concurso público, em local apropriado, todos os formulários de inscrição, as folhas 

de resposta, as folhas de freqüência, a documentação referente à prova prática, bem como 

os exemplares das provas aplicadas no concurso público e ficar a disposição da contratante, 

como também responder todo e qualquer questionamento público incluindo recurso do 

candidato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

4.1.  Este instrumento é celebrado com dispensa de licitação, tendo por base as 

disposições contidas no art. 24, inciso XIII, da lei nº 8.666/93, por ser o CONTRATADO, 

entidade nacional, sem fins lucrativos, incumbida estatutariamente do desenvolvimento 

institucional, com amplo domínio no campo do conhecimento dos trabalhos-objeto deste 

contrato. 

   

CLAÚSULA QUINTA – DO VALOR  

 

5.1. O CONTRATADO compromete-se a realizar todas as atividades descritas neste 

contrato e na proposta para realização do objeto definido na Cláusula Primeira pelo valor de 

R$ 315.500,00 (trezentos e quinze mil e quinhentos reais), para até a estimativa de 

10.000,00 (dez mil) inscritos. 

5.1.2. Caso o número de participantes ultrapasse a estimativa de candidatos (10.000 

candidatos), o valor excedente a ser repassado será apurado calculando-se  o custo médio 

unitário de cada candidato no valor de R$ 29,16 (vinte nove reais e dezesseis centavos), 

observando o nível da efetuada inscrição, multiplicado pelo excedente, NUM LIMITE 

MÁXIMO DE R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), QUE FOI A RESERVA 
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ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA  CONTRATAÇÃO GLOBAL, DESTE CONTRATO, 

independente do número que exceder este valor.    

 

5.2. Os valores das taxas de inscrição no concurso público serão de: 

 Para os cargos de Nível Superior: R$ 70,00 (setenta reais); 

 Para os cargos da Nível Médio: R$ 50,00 (cinquenta reais);  

 

5.3. Os valores decorrentes da cobrança de taxa de inscrição serão depositados em conta 

do Tesouro Municipal, exceto as inscrições decorrentes de Isenção de taxa de inscrição. 

5.4.  O CONTRATADO apresentará à CONTRATANTE, até o 3º dia útil após o 

encerramento das inscrições do certame, relatório com comprovação de todas as inscrições 

efetuadas não isentas de taxas de inscrição. 

 

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será realizado mediante requerimento protocolado na Câmara Municipal 

de Vila Velha – ES, acompanhado da Nota Fiscal e cópia, devidamente atestado pelo 

solicitante, atendendo a forma abaixo:  

 

a)1ª Parcela em (R$), equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor contratado, em 

até 15 (quinze) dias após a publicação das inscrições homologadas – 3ª fase.  

b)2ª parcela em (R$), equivalente a 30% (trinta por cento ) do valor do contrato, em até 

15 (quinze) dias após correção das provas objetivas e discursivas e classificação e avaliação 

das provas práticas e classificação – 4ª fase. 

c) 3ª parcela (R$), equivalendo os 20% (vinte por cento) do valor restante conforme 

contrato, em até 20 (vinte) dias após a entrega da lista final dos aprovados e conseqüente 

homologação do resultado final, da avaliação médica e psicológica e da análise dos 

aprovados para admissão de responsabilidade da contratada, para a devida admissão no 

cargo público – 6ª fase.  

d) Não gerarão direito a reajuste e atualização monetária os serviços que forem entregues 

com atraso imputável à contratada.  

e) A irregularidade fiscal interferirá na realização do pagamento a contratada causando 

suspensão imediata desse, caso a prestadora de serviço não esteja em dia com as 

obrigações fiscais. 
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f) Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira e a documentação comprobatória, sem que isso gere direito 

de reajustamento de preços ou correção monetária.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

 

7.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de 

publicação do diário oficial desta casa de Leis, e deverá chegar ao seu termo final com a 

execução de todo o seu objeto, ou seja, entrega do resultado final e o esgotamento de toda 

a fase recursal, sem nenhuma pendência em relação ao objeto da prestação de serviço, 

podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, nos termos do § 1º do art. 57 da 

Lei nº 8.666/93, sendo admitidos acréscimos e supressões nos limites permitidos em lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

8.1. O presente contrato poderá ser alterado, em casos previstos no art. 65 da Lei nº 

8.666/93, mediante termo aditivo, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a 

apresentação das devidas justificativas, e não haja modificação de seu objeto. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1. A contratante e a contratada manterão os entendimentos necessários para a execução 

do contrato, por meio do acompanhamento e fiscalização dos trabalhos da Comissão 

Especial do Concurso Público, a ser constituída pela contratante. 

9.2. A eventual omissão da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades 

contratuais. 

9.3. Caso as especificações dos serviços prestados não sejam compatíveis, a critério da 

contratante o(s) mesmo(s) deverá(ão) ser trocado (s) ou reparado (s) as inconformidades 

dentro do prazo a ser estabelecido pela Comissão Especial do Concurso Público.  

9.4. Caso a contratada continue a apresentar e a prestar serviços que não estejam em 

conformidade com as especificações, o fato será considerado como inexecução total, 

gerando rescisão da contratação com a conseqüente aplicação das penalidades cabíveis ao 

caso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

 

10.1. O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do 

contrato, sujeitará o CONTRATADO às seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste contrato, recolhida no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos; 

c) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração da 

CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, conforme disposto nos 

arts. 77, 78, inciso I a VIII, XII e XVII, art. 79, incisos e parágrafos, e art. 80, incisos e 

parágrafos, da Lei nº 8.666/93. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

11.2. A rescisão do contrato pode ser: 

 

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I a VIII, XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, notificando-se o 

CONTRATADO com a antecedência mínima de trinta dias; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência 

para a CONTRATANTE; 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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12.1. A mão-de-obra fornecida pelo CONTRATADO para a prestação do serviço à 

CONTRATANTE não gerará para esta o estabelecimento de vínculo de emprego, nem 

instituirá solidariedade passiva em razão do não cumprimento, pelo CONTRATADO da 

obrigação de pagamento de remuneração ou verba rescisória do pessoal que contratar ou de 

recolhimento de obrigações sociais, previdenciárias e tributárias. 

 

12.2. Qualquer dúvida ou reclamação, por parte do CONTRATADO, durante a vigência do 

contrato, deverá ser encaminhada à CONTRATANTE que adotará as medidas e/ou 

providências necessárias para a sua solução. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Vila Velha, que prevalecerá sobre qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 

Contrato. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 

conforme para a produção dos seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Vila Velha-ES 09 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

Vereador Presidente Ivan Carlini 

 
 
 
 
 
 
INSTITUTO ACCESS – INSTITUTO DE ACESSO A EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO 

PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO  

Responsável Bruno Campos de Morais  
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TESTEMUNHAS: 

 

 

___________________________________   

NOME:                                                  

CPF Nº             

                                 

_____________________________________ 

NOME:                                                   

CPF Nº                                                   
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ANEXO DO CONTRATO 

 

Cargo Descrição 
Sumária 

Vencimento 
básico 

Jornada de 
trabalho 

Requisitos Vagas 

Procurador 
Legislativo 

 

R$ 3.786,75 

30 horas 
semanais 

Ensino superior 
completo em Direito, 
Registro Profissional 
no Respectivo 
Conselho ou 
entidade 
equivalente. 

01 

Contador  

 

R$ 3.786,75 

30 horas 
semanais 

Ensino superior 
completo em 
Ciências Contábeis, 
Registro Profissional 
no Respectivo 
Conselho ou 
entidade 
equivalente. 

01 

Auditor 
Interno 

 

R$ 3.786,75 

30 horas 
semanais 

Ensino superior 
completo em 
Ciências Contábeis, 
Registro Profissional 
no Respectivo 
Conselho ou 
entidade 
equivalente. 

01 

Assistente 
Legislativo 

 
R$ 2.246,81 

30 horas 
semanais 

Ensino Médio 
Completo 

03 

Assessor 
Legislativo 

 
R$ 2.953,67 

30 horas 
semanais 

Ensino Médio 
Completo 

03 

Auxiliar de 
Coordenaçã
o 
Legislativo 

 

R$ 2.044,85 

30 horas 
semanais 

Ensino Médio 
Completo 

03 

Redator de 
Atas 
Legislativas 

 
R$ 2.246,81 

30 horas 
semanais 

Ensino Médio 
Completo 02 

 

Todos os 14 (catorze) cargos terão cadastro de resevas. 


