
CONTRATO Nº 039/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022

contratação de instituição organizadora
para  a  prestação  de  serviços
especializados,  incluindo  divulgação,
publicações,  inscrições,  avisos,
aplicação de provas escritas objetiva e
discursiva, análise de títulos, correções,
recursos,  resultados,  logística  para
realização  de  Concursos  Públicos  e
Processos Seletivos Simplificados.

O  MUNICÍPIO  DE  LUCAS  DO  RIO  VERDE,  pessoa  jurídica  de  direito  público,
inscrita no CNPJ sob o número 24.772.246/0001-40, com sede na Avenida América
do Sul, nº 2.500-S, nesta cidade, Estado de Mato Grosso,  neste ato representada
pelo  Secretário  Municipal  de  Administração,  Sr.  Alan  Togni, portador  do  RG nº
21074500  SSP-MT e  CPF  nº  033.538.401-33,  conforme  atribuições  legais
estabelecidas  no  Decreto  nº  5.561,  de  08  de  Setembro  de  2021,  doravante
designado  “CONTRATANTE”,  e  a  empresa,  INSTITUTO  NACIONAL  DE
SELEÇÕES E CONCURSOS – INSTITUTO SELECON, inscrita no CNPJ sob o  Nº
24.465.407/0001-52, com sede na Rua do Senado, Nº 229, Bairro Centro, Cidade do
Rio de Janeiro, Estado Rio de Janeiro, CEP: 20231-005, Telefone (21) 2323-3222,
doravante  designada  “CONTRATADA”,  neste  ato  representada  pelo  Diretor
Presidente  Sr.  Rogério  Vianna  Rangel,  brasileiro,  solteiro,  portadora  do  RG Nº
0871144650 SSP/RJ e do CPF Nº 021.099.507-65, resolvem celebrar  a  presente
Contratação  de  empresa  especializada  para  Contratação  de  instituição
organizadora para a prestação de serviços especializados, incluindo divulgação,
publicações,  inscrições,  avisos,  aplicação  de  provas  escritas  objetiva  e
discursiva,  análise  de  títulos,  correções,  recursos,  resultados,  logística  para
realização de Processo Seletivo, com fulcro na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de
1993, alterada pelas Leis n. 8.883/94 e n. 9.648/98, e de acordo com o que consta no
Procedimento  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO  Nº  004/2022,  mediante  as  seguintes
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.  O  presente  instrumento  tem  por  objeto a  contratação  de  instituição
organizadora para a prestação de serviços especializados, incluindo divulgação,
publicações,  inscrições,  avisos,  aplicação  de  provas  escritas  objetiva  e
discursiva,  análise  de  títulos,  correções,  recursos,  resultados,  logística  para
realização de Concursos Públicos e Processos Seletivos Simplificados.
1.2.  O  fornecimento  do  objeto  deste  Contrato,  obedecerá  ao  estipulado  neste
instrumento,  bem  como  às  disposições  constantes  dos  documentos  adiante
enumerados,  que,  independentemente  de  transcrição,  fazem  parte  integrante  e
complementar deste contrato:
1.2.1. Proposta da CONTRATADA da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022;
1.2.2. Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 e seus anexos;
1.2.3. Termo de Referência.



1.3.  Os documentos referidos na presente  Cláusula  são considerados suficientes
para, em complemento a este Contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger
sua execução dentro do mais alto padrão da técnica atual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.1.  Os  valores  unitários  referentes  ao  fornecimento  dos  serviços  serão  os
estipulados  na  proposta  apresentada  pela CONTRATADA,  acostada  ao
Procedimento Administrativo DISPENSA Nº 004/2022. 
2.2. Nos preços acima estipulados estão inclusas todas as despesas sobre o objeto
CONTRATADO tais  como:  tributos,  fretes,  seguros,  encargos  sociais  e  demais
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste
instrumento.
2.3.  Os  preços  ajustados  não  sofrerão  reajuste,  salvo  nas  situações  e  formas
previstas pela Cláusula Décima Quarta deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO
3.1.  A  CONTRATADA deverá  efetuar  o  fornecimento  dos  objetos  conforme  a
necessidades  do  CONTRATANTE,  mediante  apresentação  de  requisições
devidamente preenchidas e autorizadas pelo Departamento de Compras.
3.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará por fornecimento ou execução feito
sem a apresentação de requisição devidamente preenchida.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. Para  a  cobertura  total  dos  custos  decorrentes  da  prestação  de  serviços,  a
CONTRATADA fará a captação dos valores a serem cobrados dos candidatos pela
inscrição  no  certame,  em  conta  bancária  de  sua  titularidade,  através  de  boleto
bancário a ser disponibilizado no ato da inscrição, através do site da CONTRATADA.
4.2. Não haverá isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o
motivo  alegado,  ressalvados  os  casos  previstos  em  Leis  municipais,  cujo  ônus
caberá à CONTRATADA. O período para solicitação de isenção de inscrição deverá
ser previsto em edital e o candidato enviará os documentos pertinentes para a devida
análise da organizadora através de Upload.
4.2.1 Os valores estabelecidos para taxa de inscrição serão cobrados de acordo com
o nível de escolaridade e devem observar os seguintes limites fixados pela Prefeitura
Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, a cada certame público, de acordo com as
fases a serem realizadas:
a) Nível Superior – mínimo de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) e máximo de R$
150,00 (cento e cinquenta reais); 
b)  Nível  Médio – mínimo de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)  e máximo de R$
100,00 (cem reais); 
c) Nível Fundamental – mínimo de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e máximo R$ 70,00
(setenta reais)
4.3.  O  CONTRATANTE não  despenderá  qualquer  recurso  financeiro  a  título  de
contraprestação pelos serviços prestados pela CONTRATADA, que será remunerada
exclusivamente  pelos  valores  percebidos  a  título  de  inscrição,  conforme  valore
indicado pela cláusula 4.2.1.



CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
5.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da publicação do
extrato do contrato, prorrogável pelo prazo e forma prevista por lei.
5.2. A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços imediatamente, após a
emissão da ordem de serviço. Todos os elementos normativos do Processo Seletivo
Simplificado,  deverão  estar  em  conformidade  com  as  instruções  do  Tribunal  de
Contas do Mato Grosso, tendo a prévia aprovação da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1.  Todas  as  despesas  com  a  execução  dos  serviços  serão  provenientes  da
arrecadação dos valores de inscrição pela CONTRATADA, arrecadados diretamente,
através de boletos bancários, em conta bancária de sua titularidade, não havendo
nenhum ônus para o Município de Lucas do Rio Verde-MT.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o objeto do
presente contrato;
7.2. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o
cumprimento deste instrumento, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas;
7.3. Exigir a apresentação de documentos que comprovem as operações realizadas,
o  cumprimento  de  pedidos,  o  atendimento  de  providências,  o  compromisso  de
qualidade,  etc,  bem  como  fornecer  à  CONTRATADA recibos,  atestados,  vistos,
declarações e autorizações de compromissos que exijam essas comprovações.
7.4. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.5. Aplicar as penalidades à CONTRATADA, quando for o caso;
7.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção;
7.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo
de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de
ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
7.8.  Prestar  assessoria  técnica na elaboração dos editais,  dos comunicados,  dos
programas e de outros;
7.9. Articular com a  CONTRATADA as datas relativas às atividades constantes no
Projeto e fazer cumprir o cronograma estabelecido;
7.10. Notificar a CONTRATADA, acerca das falhas e das irregularidades constatadas
na execução do serviço;
7.11.  Promover  a  publicação  do  edital,  resultado  final,  atos  e  documentos
necessários em Diário Oficial do CONTRATANTE;
7.12.  Homologar  e  publicar  em  Diário  Oficial  do  Município  o  resultado  final  do
Processo Seletivo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Elaborar o cronograma específico para cada certame, a serem adotados no que
concerne à execução dos serviços, e obter sua aprovação pela Comissão Especial
instituída pelo Município para tal fim;



8.1.1.  O planejamento  da  execução  dos  serviços  deve  incluir  todos  os  recursos
humanos e materiais necessários ao perfeito cumprimento de todas atividades;
8.1.2. O planejamento, gerenciamento, operacionalização de controle dos serviços
objetos do presente Termo de Referência são de responsabilidade da CONTRATADA
que  deverá  manter  a  Comissão  Especial  instituída  pelo  Município  informada  do
andamento dos serviços e de eventuais ocorrências previstas e não previstas no
contrato;
8.1.3.  A  CONTRATADA deverá  garantir  à  Comissão  Especial  instituída  pelo
CONTRATANTE com a finalidade de elaborar, executar e avaliar os procedimentos
correlacionados ao objeto do presente Termo de Referência, participação plena em
todos os processos e fases dos certames a serem organizados;
8.2. Elaborar os Editais que regulamentarão os certames, em todas as suas etapas,
respeitando a legislação pertinente e as especificações deste Termo de Referência;
8.3. Nos editais de todos os certames constarão, obrigatoriamente, sem prejuízo de
outros  itens  convenientes  ou  necessários  ao  bom  andamento  dos  mesmos,  o
seguinte:
8.3.1.  A  informação  de  que  a  inscrição  somente  poderá  será  efetivada  após
confirmação do pagamento da taxa de inscrição;
8.3.2. Datas previstas para a divulgação dos locais de provas, realização das provas,
divulgação  dos  resultados  preliminares,  interposição  de  recursos,  resultado  do
julgamento dos recursos, divulgação dos resultados finais;
8.3.3. Indicações dos meios de comunicação que serão usados para informar aos
interessados e aos inscritos qualquer alteração relevante para o bom andamento dos
certames;
8.3.4. Critérios de correção e contagem de pontos das provas objetivas e/ou prova
discursiva e/ou prova prática e/ou avaliação de títulos e/ou entrevistas;
8.3.5. Descrição, regras e modelos para apresentação de recursos;
8.3.6. Lista de medidas restritivas que serão impostas aos candidatos, para fins de
segurança e garantia  de  sigilo,  tais  como vedação ao porte  e  uso de aparelhos
eletrônicos,  vedação  ao  porte  de  armas,  exigência  de  cabelos  presos  e  orelhas
descobertas, proibição do uso de óculos escuros, obrigatoriedade de uso de canetas
transparente,  bem  como  qualquer  outra  imposição  considerada  necessária  e/ou
orientada pelas autoridades públicas;
8.4.  Dispor  de  site  eletrônico,  moderno  e  estruturado,  para  que  os  interessados
façam inscrições somente pela Internet;
8.5.  Atender  e  esclarecer  as  dúvidas  dos  interessados  e  candidatos  mediante
telefone e correio eletrônico. Os números de telefone, endereço de e-mail específico
para contato com a organização do certame, e endereço físico convencional, devem
constar dos editais;
8.6. Prestar atendimento e esclarecimento aos interessados e candidatos, em todas
as fases dos certames, por qualquer um dos meios entre os relacionados no item
anterior;
8.7.  Elaboração,  diagramação  e  impressão  de  caderno  de  provas,  cartões  de
respostas, formulários etc., a serem utilizados e/ou distribuídos aos candidatos;
8.8. Montar banco de dados dos candidatos, contendo todas as informações colhidas
nas inscrições bem como aquelas  produzidas ao longo dos certames,  tais  como
incidentes, recursos, notas;



8.8.1.  Sempre  que  a  CONTRATANTE assim  requisitar,  a  CONTRATADA deverá
entregar cópia desse banco à CONTRATANTE ou a quem ela indicar;
8.8.2.  As  cópias  poderão  ser  requisitadas  em  meio  magnético  ou  equivalente,
transmitidas eletronicamente ou impressas;
8.8.3. Imediatamente após a conclusão dos certames, a CONTRATADA entregará à
CONTRATANTE,  independente de solicitação,  uma cópia completa do banco,  em
meio óptico ou magnético;
8.8.4.  O  formato  dos  arquivos  dos  bancos  de  dados  será  aquele  indicado  pela
CONTRATANTE;
8.9. Providenciar o atendimento especial aos candidatos com deficiência, na fase de
provas, de acordo com as especificidades dos casos apresentados e possibilidades
de atendimento no local (motora, auditiva, visual e outras);
8.10. Elaborar e publicar, na Internet, a relação das inscrições deferidas, informando
ou confirmando local, data e horário da aplicação das provas;
8.11. Divulgar para a imprensa as informações de que os editais  encontram-se
disponíveis no endereço eletrônico fornecido tão logo sejam divulgados;
8.12. Aplicar todas as provas necessárias, promovendo o recrutamento de fiscais e
equipe de apoio, que serão utilizados para tal fim;
8.13. Elaborar, reproduzir, aplicar e corrigir as provas dos certames;
8.13.1. As metodologias de elaboração das provas objetivas e/ou discursivas e/ou
prova  prática  e/ou  análise  de  títulos  e/ou  entrevistas/questionário  de  atribuições
serão discutidas e acordadas com a Comissão Especial  criada pelo Município de
Lucas do Rio Verde – MT;
8.13.2. As provas devem ser acondicionadas, imediatamente após impressão, em
embalagens plásticas  opacas e com fechos de segurança invioláveis,  bem como
armazenadas em sala própria, absolutamente segura, com vigilância de 24 (vinte e
quatro) horas e entrada restrita, até a data de sua aplicação;
8.13.3.  No  prazo  máximo  de  até  48  (quarenta  e  oito  horas)  após  o  horário  de
encerramento das provas objetivas, divulgar o gabarito das provas em sítio eletrônico
da CONTRATADA, previamente divulgado;
8.14. Elaborar e publicar relação com o resultado das provas e/ou prova prática e/ou
avaliação de títulos e/ou entrevistas, indicando nome, número de inscrição e notas
individuais/pontos  de  cada  candidato,  sua  média  final  e  ordem  de  classificação.
Examinar  e  julgar  os  recursos  interpostos  pelos  candidatos,  com  parecer
fundamentado e individualizado em cada certame;
8.14.1. No caso de provas objetivas será permitido agrupar os recursos, por questão
recorrida, emitindo-se um só julgamento;
8.15.  Corrigir  as  provas  e  apresentar  relatório  sumário  sobre  as  ocorrências
relevantes, cópia dos recursos e seus julgamentos ;
8.16. Receber, analisar, catalogar e pontuar os títulos apresentados pelos candidatos
em conformidade com critérios estabelecidos nos editais dos certames;
8.17.  Apoiar  o  CONTRATANTE,  técnica  e  juridicamente,  em todas  as  fases  dos
certames;
8.18. Assegurar todas as condições para que o Município possa fiscalizar a execução
dos serviços em todas as fases do CERTAMES PÚBLICOS;



8.19.  Responsabilizar-se  por  qualquer  fato  ou  ação  que  leve  à  anulação  dos
certames, arcando com todos os ônus dele decorrente, desde que comprovado o
nexo causal entre ação e/ou omissão da CONTRATADA e a anulação;
8.20.  Realizar  os  certames  públicos,  com  observância  estrita  aos  princípios

constitucionais que regem a matéria, respeito às leis, à modalidade pública e à
isonomia entre os concorrentes;
8.21. Elaborar e entregar à  CONTRATANTE, relatório final contendo todos os atos
decorrentes,  listagens e relatórios, via mídia digital,  tais como: relação em ordem
alfabética e em ordem de classificação com as notas/pontos de todos os candidatos
e sua respectiva situação nos certames,  relatório com os dados pessoais (nome,
número  de  inscrição,  endereço,  telefone,  etc.)  dos  candidatos  aprovados  e
classificados nos CERTAMES PÚBLICOS;
8.22.  Realizar  a  escolha dos locais  para aplicação das provas e/ou avaliação de
títulos e/ou entrevistas, que deverão ser submetidos à aprovação do Município de
Lucas do Rio Verde – MT.
8.23.  Todas  as  convocações,  avisos  e  resultados  referentes  às  fases  dos
CERTAMES PÚBLICOS deverão ser publicados no sítio eletrônico da Organizadora
e no Diário Oficial de Contas, sob a responsabilidade do Município de Lucas do Rio
Verde – MT.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado
por servidor do CONTRATANTE, devendo este:
9.1.1. Promover a avaliação e fiscalização dos serviços, solicitando à CONTRATADA
e  seus  prepostos  todas  as  providências  necessárias  ao  bom  andamento  deste
contrato;
9.1.2.  Solicitar  ao  Prefeito  Municipal,  as  providências  que  ultrapassarem  a  sua
competência,  possibilitando  a  adoção  das  medidas  convenientes  para  a  perfeita
execução deste Contrato.
9.2. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.
9.3. Os serviços objeto deste Contrato estarão sujeitos a mais ampla, irrestrita e
rigorosa fiscalização, a qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos,
obrigando-se a  empresa a prestar  todos os  esclarecimentos necessários que lhe
forem solicitados.
9.4. A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante
designado pela Administração para o seu acompanhamento e sua fiscalização, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos mesmos e
de tudo dará ciência à empresa, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer
quaisquer serviços que estejam em desacordo com o contrato, tais como:

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO
10.1. No recebimento e aceitação do objeto desta Licitação, serão consideradas, no
que couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei n. 8.666/93.
10.2. O  objeto  devera  ser  entregue  na  forma  contratual  e  recebidos  de  modo
provisório,  pelas Secretarias Municipais  do Município  de Lucas do Rio Verde-MT,
mediante termo circunstanciado de recebimento, na figura de pessoa designada, que
deverá atestar seu recebimento.



10.3. O objeto deste instrumento será recebido pelo servidor designado para o seu
acompanhamento, de forma provisória,  imediatamente após efetuada a execução,
para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação exigida.
10.4. O objeto será recebido definitivamente (já incluso o recebimento provisório), em
até 30 (trinta) dias, para verificação da qualidade, quantidade e conformidade com o
exigido no Edital, pelo fiscal de contrato designado pela Administração.
10.5.  A Prefeitura  Municipal  de  Lucas  do  Rio  Verde  –  MT,  poderá,  quando  do
recebimento  do  objeto,  efetuar  quaisquer  diligências  que  julgar  necessárias  para
aferir a qualidade do mesmo, observadas as especificações constantes deste Edital e
seus anexos.
10.6. Verificando-se defeito ou que o objeto não atende as especificações do Edital, a
licitante será notificada para saná-lo, no prazo máximo de 07 (sete) dias, ficando,
nesse período, interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de
Municipal  de  Lucas  do  Rio  Verde,  pelo  prazo  de  até  02  (dois)  anos,  enquanto
perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.
11.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial  de Contas –
Tribunal de Contas Mato Grosso (TCE) e no caso de suspensão de licitar, o Licitante
deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações.
11.3.  O  atraso  injustificado  na  execução  do  instrumento  contratual  sujeitará  o
contratado à multa de mora, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual,
que será aplicada considerando as seguintes proporções:
11.3.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execução de serviços/obras, calculado sobre o valor correspondente à
parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento),
que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
11.3.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder
o subitem anterior, na entrega de material ou execução de serviços/obras, calculados
desde  o  trigésimo  primeiro  dia  de  atraso,  sobre  o  valor  correspondente  à  parte
inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão CONTRATANTE, limitado
à 20% (vinte por cento) do valor total da avença;
11.4.  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,  irregularidades  detectadas  no
curso dos certames licitatórios, a Administração poderá aplicar às seguintes sanções:
11.4.1. Advertência;
11.4.2. Multa Compensatória de:
26.4.2.1. Até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa injustificada
em assinar o contrato;
11.4.2.2. Até 15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial do objeto ou nos
casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida;
11.4.2.3. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução
total.



11.4.3.  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar  com o  Município  por  período  não  superior  a  02  (dois)  anos,  conforme
escalonamento determinado pelo art. 12 do Decreto Municipal nº. 4.915/2020; e
11.4.4.  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 pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
11.5. A sanção de multa moratória prevista pelo item 9.3 não impede a aplicação da
multa compensatória prevista pelo  item 9.4.2 deste edital,  conforme previsto pelo
artigo 9º, § 5º do Decreto Municipal nº 4.915/2021.
11.6.  As  sanções  previstas  nos  itens  9.4.1,  9.4.3,  9.4.4,  poderão  ser  aplicadas
conjuntamente com as previstas pelos itens 9.3 e 9.4.2, garantida a defesa prévia do
interessado.
11.7.  A execução  das  sanções  previstas  pelos  itens  9.3  e  9.4.2 poderá  se  dar,
conforme caso, da seguinte forma:
11.7.1. Quitação do valor da penalidade por parte do fornecedor através da emissão
de Guia de Recolhimento;
11.7.2. Desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, se houver;
11.7.3. Desconto no valor das parcelas devidas à CONTRATADA;
11.7.4. Processo judicial após prévia inscrição do débito em dívida ativa;
11.8.  Ocorrendo  à  inexecução  de  que  trata  o  item  9.4,  reserva-se  ao  órgão
CONTRATANTE o direito de convidar os demais proponentes classificados, seguindo
a  ordem  de  classificação,  para  assumir  a  obrigação  nas  mesmas  condições
propostas pela primeira classificada.
11.9. A segunda adjudicatária, ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às
mesmas condições estabelecidas neste Edital.
11.10.  Em qualquer  caso  de  aplicação  de  sanção,  será  assegurado  o  direito  ao
contraditório e ampla defesa do contratado.
11.11. Na aplicação das penalidades previstas neste edital deverão ser observadas
todas as normas contidas no Decreto Municipal nº 4.915/2021.
11.12. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial de Contas –
Tribunal de Contas Mato Grosso (TCE) e no caso de suspensão de licitar, o Licitante
deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
12.1. O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento
por parte da  CONTRATADA, assegurará ao  CONTRATANTE o direito de dá-lo por
rescindido, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via
postal, com prova de recebimento.
12.2.  Caberá  rescisão  administrativa,  independentemente  de  qualquer  processo
judicial ou extrajudicial, quando:
12.2.1. Constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e
fiscalização deste  Contrato  a  comprovação  de  dolo  ou  culpa  da  CONTRATADA,
referente ao descumprimento das obrigações ajustadas;
12.2.2 Constar do processo, a reincidência da  CONTRATADA em ato faltoso, com
esgotamento de todas as outras sanções previstas;



12.2.3. Ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, no fornecimento dos
serviços;
12.2.4. Ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA;
12.2.5. Ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93.
12.3. Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo
no  processo  administrativo  pertinente,  desde  que  haja  conveniência  para  o
CONTRATANTE e esta conveniência seja devidamente justificada.
12.4. A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
12.5. A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.
12.6. Será considerado extinto o presente instrumento contratual, sempre que ocorrer
uma das condições dispostas abaixo:
12.6.1. Advento do termo contratual;
12.6.2. Rescisão;
12.6.3. Anulação;
12.6.4. Falência ou extinção da empresa;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS
13.1.  A  CONTRATADA reconhece  os  direitos  do  CONTRATANTE relativos  ao
presente  Contrato  e  à  rescisão  administrativa  de  que  trata  o  art.  77  da  Lei  nº.
8.666/93, bem como as prerrogativas abaixo elencados:
13.1.1.  Modificá-lo,  unilateralmente,  para  melhor  adequação  às  finalidades  do
interesse público, nos termos do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
13.1.2. Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da
Lei nº 8.666/93;
13.1.3. Aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
13.1.4. Fiscalização da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO, REAJUSTE, REPACTUAÇÃO
E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

14.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no
artigo 65, da Lei nº 8.666/93.
14.2. É admissível a alteração subjetiva do contrato proveniente da fusão, cisão ou
incorporação  da  contratada  com/em  outra  pessoa  jurídica,  desde  que  sejam
observados pela nova pessoa jurídica:
14.2.1. Todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
14.2.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
14.2.3. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e
14.2.4. Haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato;
14.3. Do Reajuste.
14.3.1. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 06 (seis) meses, a
contar da data de apresentação da proposta, exceto por força de legislação ulterior
que assim o permita.
14.3.2. Com fundamento no disposto pelo art. 5º, § 1º e 40, IX da Lei 8.666/93, será
admitido o reajuste do valor, em contrato com prazo de vigência igual ou superior a
doze meses, mediante a aplicação do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M,
ou Índice Nacional de Construção Civil  – INCC (para obras de engenharia) ou
outros que venham a substituí-los, divulgado pelo órgão responsável, desde que seja



observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data da apresentação da
proposta.
14.4. Da Repactuação (só prestação de serviços com intermediação de mão de
obra).
14.4.1. Com fundamento no disposto pelo art. 40, IX da lei 8.666/93, será admitida a
repactuação dos valores contratuais  quando,  por  fator  superveniente ao contrato,
houver  aumento  significativo  nos  custos  de  mão  de  obra  ou  dos  insumos  que
compõe a prestação dos serviços.
14.4.2.  Na  análise  dos  pedidos  de  repactuação  referentes  aos  aumentos
provenientes dos insumos utilizados para a prestação dos serviços, não deve ser
avaliada a margem de lucro da empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de
trazer impactos financeiros que inviabilizem e/ou impeçam a execução do contrato
pelo preço firmado inicialmente.
14.4.3.  Para  que  seja  possível  a  repactuação  de  que  trata  o  item  anterior  é
necessário o preenchimento de todos os requisitos a seguir:
a)  os  orçamentos  vinculados  às  propostas  de  preços  tenham sido  elaborados  e
apresentados em conformidade com o acordo,  dissídio  ou convenção coletiva de
trabalho vigente à época da formulação do orçamento; não serão admitidos pedidos
de repactuação com base em acordos ou convenções coletivas que tenham ocorrido
anteriormente à data de apresentação do orçamento;
b) somente poderá ocorrer após transcorrido o lapso de 01 (um) ano contado da data
do orçamento a que a proposta se referir;
c)  haja demonstração analítica e comprovação,  pelo  contratado,  da variação dos
preços dos itens da planilha de custos do contrato;
d) quando o pedido de repactuação fundar-se no aumento dos custos com mão de
obra,  a  CONTRATADA deverá  anexar  ao  seu  requerimento  a  cópia  do  acordo
coletivo  e/ou  convenção  coletiva  de  trabalho  (ou  documento  equivalente)  que
comprove o efetivo aumento de sua despesa com pessoal.
14.4.4. Na primeira repactuação, o prazo de 01 (um) ano deve ser contado a partir da
data do respectivo orçamento, considerando-se, neste caso, a data do orçamento
com  a  do  acordo,  dissídio,  convenção  coletiva  de  trabalho  ou  equivalente,  que
estabelecer a composição salarial vigente à época da entrega da proposta.
14.4.5. Nas repactuações sucessivas à primeira, contar-se-á a anualidade a partir da
última repactuação.
14.4.6.  O  contratado  deverá  solicitar  a  repactuação  até  a  data  da  prorrogação
contratual subsequente, sendo certo que, se não o fizer tempestivamente, haverá a
preclusão  do  direito  à  repactuação  de  preços  e  à  percepção  dos  seus  efeitos
financeiros;
14.5. O “reajuste de preços” e a “repactuação”, previstos pelos itens 14.3.2. e 14.4.1.
respectivamente,  são  excludentes  entre  si,  não  podendo  incidir  em  um  mesmo
instrumento contratual, tendo em vista que a aplicação de um pressupõe a absorção
do outro,  tem a mesma matriz legal  (artigo 40, inciso ix,  da lei  n.º  8.666/1993) e
objetivam  o  mesmo  intento,  a  atualização  do  valor  contratual  originalmente
avençado.
14.6. Do Reequilíbrio Econômico-Financeiro;
14.6.1 Com fundamento no disposto pelo art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93, o valor do
contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a



justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito
ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
14.6.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser instruídos com
documentos que comprovem a ocorrência de algumas das situações previstas pelo
item anterior.
14.6.3 Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser apreciados pela
administração, a qual deve emitir laudo técnico ou instrumento equivalente, expedido
pelo  setor  competente,  por  meio  do  qual  é  certificado  se  o  fato  ou  ato  ocorrido
repercutiu nos preços pactuados no contrato;
14.6.4. Na análise dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não deve ser
avaliada a margem de lucro da empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de
trazer impactos financeiros que inviabilizem e/ou impeçam a execução do contrato
pelo preço firmado inicialmente.
14.7. Nos casos de revisão de preços, poderão ser concedidos, caso haja motivo
relevante, que importe na variação substancial do custo de execução do serviço junto
ao distribuidor, devidamente justificado e demonstrado pela CONTRATADA.
14.8.  Somente  haverá  revisão de  valor  quando o  motivo  for  notório  e  de  amplo
conhecimento da sociedade, não se enquadrando nesta hipótese simples mudança
de fornecedor ou de distribuidora por parte da CONTRATADA;
14.9. Os reajustes, repactuação e reequilíbrio serão promovidos levando-se em conta
apenas o saldo não retirado, e não servirão, em hipótese alguma, para ampliação de
margem de lucro.
14.10. Os reajustes, repactuação e reequilíbrio dos preços não ficarão adstritas a
aumento,  devendo  o  fornecedor  repassar  ao  CONTRATANTE as  reduções  que
possivelmente venham ocorrer em seus respectivos percentuais.
14.11 Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor
ou requeridas pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
15.1.  A  CONTRATADA deverá  observar  para  que  durante  toda  a  vigência  do
contrato, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições
de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, conforme a Lei n°. 8.666/93
e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS VEDAÇÕES
16.1. É vedado à CONTRATADA:
16.1.1.  Caucionar  ou  utilizar  este  Termo  de  Contrato  para  qualquer  operação
financeira;
16.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE
17.1.  Caberá  ao  CONTRATANTE providenciar  a  publicação  do  extrato  deste
Contrato e de seus eventuais aditivos, no Diário Oficial de Contas – TCE/MT.
17.2. As despesas resultantes da publicação deste Contrato e de seus eventuais
aditivos, correrão por conta do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO
CONTRATO

18.1.  A  execução  do  presente  contrato  e  aos  casos  omissos  aplicam-se  as
disposições contidas na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 4.640/2020, de 19 de
fevereiro de 2020 e Decreto Municipal nº. 4.236, de 05 de fevereiro de 2019.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1. O Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde é competente para dirimir questões
oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E,  por  haverem  assim  pactuado,  assinam,  este  instrumento  na  presença  das
testemunhas abaixo.

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de Março de 2022.

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
CONTRATANTE

Alan Togni
Secretário Municipal de Administração

INSTITUTO NACIONAL DE
SELEÇÕES E CONCURSOS –

INSTITUTO SELECON
CONTRATADA

Rogério Vianna Rangel
Diretor-Presidente

Testemunhas: 

Nome: Fernanda N. Souza Martini
CPF: 017.508.961-25

Nome: Wender M. Leite da Silva
CPF: 033.520.351-56 



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONTRATO Nº 039/2022
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022

 A empresa  INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES  E  CONCURSOS –
INSTITUTO SELECON, inscrita no CNPJ sob o Nº 24.465.407/0001-52, com sede na
Rua do Senado, Nº 229, Bairro Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado Rio de
Janeiro,  CEP:  20231-005,  Telefone  (21)  2323-3222,  doravante  designada
“CONTRATADA”,  neste  ato  representada  pelo  Diretor  Presidente  Sr.  Rogério
Vianna Rangel, brasileiro, solteiro, portadora do RG Nº 0871144650 SSP/RJ e do
CPF Nº 021.099.507-65, declara que tem conhecimento e não há quaisquer dúvidas
sobre o que segue:

a) as informações constantes no Edital, inclusive Termo de Referência, Condições e
Prazo de Execução e Prazo de Entrega do objeto,  do Processo Licitatório acima
descrito;

b)  cláusulas  contratuais  e  condições  para  o  cumprimento  das  obrigações  do
Instrumento assinado;

c) que os fiscais designados para fiscalizar e acompanhar o processo de execução
e/ou fornecimento, serão:

Fiscal do Contrato: Sra. Fernanda Nabarrete Souza Martini - Matrícula: 4803, lotado
na Secretaria Municipal de Administração.
Fiscal Suplente: Sr. Wender Marcos Leite da Silva – Matrícula: 4780, lotado na
Secretaria Municipal de Administração.

Declaramos  ainda,  o  pleno  conhecimento  e  atendimento  às  exigências
contratuais, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 87 da Lei
Federal n. 8.666/93 e Legislação Municipal aplicável ao caso, desta forma, firmamos
a presente declaração.

Lucas do Rio Verde – MT, 16 de Março de 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – INSTITUTO SELECON
CONTRATADA

Rogério Vianna Rangel
Diretor-Presidente
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