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     DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2022-020502 

CONTRATO Nº 20220312 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE PRAINHA ATRAVÉS DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE E INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL AGATA, 

COMO ABAIXO SE DECLARA: 

 

 

O MUNICÍPIO DE PRAINHA, instituição jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob 

o nº 04.860.854/0001-07, sediado à Rua Barão do Rio Branco, nº 09, bairro Centro, nesta cidade, CEP 

68130-000, através do Fundo Municipal de Saúde de Prainha, por seu gestor ordenador o Secretário 

Municipal de Saúde, Sr. Abraão Pereira do Nascimento constituído pela Portaria nº 005/2021-PMP/GP 

de 04/01/2021, neste ato reconhecido CONTRATANTE, e do outro lado INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL AGATA, CNPJ 04.797.769/0001-33, com sede na R SANTO 

ANTÔNIO - ED ANTONIO VELHO,432-SALA 1013, CAMPINA, Belém-PA, CEP66010-901, de 

agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). ELESÂNIA 

GARCON ALVARENGA, residente na Av. Brás de Aguiar, nº 704, edifício Vita Maués, Belém-PA, 

portadora do (a) CPF 358.377.562-72, tem entre si ajustado o presente Contrato de Prestação de Serviços, 

de acordo com o a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2022-020502, gerada por meio do PROCESSO 

Nº 2022020502, na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei nº 8.958/94, 

regulamentada pelo Decreto nº 7.423 de 31/12/2010 e demais normas de direito público e privado que 

subsidiarem a matéria, objetivando a realização de Processo Seletivo Simplificado - PSS para a 

CONTRATANTE, de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1 . O presente Contrato tem por objeto a     CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, 

ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE ACS’s E ACE’s 

ATENDETENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

PRAINHA/PA, tudo de acordo com a proposta orçamentária apresentada pela CONTRATADA 

e com as cláusulas e condições constantes deste instrumento Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

2 .  Os serviços ora contratados foram dispensados de licitação, Processo de Dispensa de Licitação nº 
7/2022- , nos termos do art. 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, e demais alterações 
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subsequentes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E PAGAMENTOS 

 

3.1 .  Pela execução dos serviços ajustados neste instrumento a CONTRATADA receberá os valores 
provenientes do total da arrecadação dos pagamentos das taxas de inscrição que serão depositadas 

em conta corrente especificamente aberta para esse fim pela CONTRATADA, constituindo-se 

assim como única fonte de receita. 

3.2 .  O preço proposto pela CONTRATADA constitui a única remuneração a ela devida pela execução 

dos serviços, estando incluídos neste preço, todos os custos diretos e indiretos, como por exemplo: 

depreciação, manutenção e operação da frota de veículos e equipamentos; salários e encargos 

sociais e trabalhistas; impostos, taxas; obrigações trabalhistas e previdenciárias, se forem o caso, 

dentre outros. 

3.3 . Nenhum pagamento efetuado poderá ser invocado pela CONTRATADA para isentá-la, em 

qualquer tempo, das responsabilidades contratuais, direta ou indiretamente relacionadas com a 

execução dos serviços, salvo o previsto no art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO 

 

4 . As inscrições deverão ser recolhidas através da agência arrecadadora indicada pela 

CONTRATADA, cuja  arrecadação será depositada em conta corrente da CONTRATADA 

especificamente aberta para esse fim. 

 

 CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO  – VALOR R$ 85,00 (OITENTA E 

CINCO REAIS). 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 
 
5 - O presente contrato será de 120 (cento e vinte dias), a partir de sua assinatura em 10 de 

junho de 2022, podendo ser prorrogado nas hipóteses da Lei 8.666/93, através de Termo 

Aditivo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

6 - Poderá este contrato ser objeto de alteração, nas hipóteses e condições estabelecidas no art. 65 

da Lei nº 8.666/93, observando-se as formalidades legais e mediante assinatura de Termo 

Aditivo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

 

7 - 1 Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Cumprir e fazer cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento; 
b) Publicar avisos de Editais do Processo Seletivo Simplificado - PSS e comunicados em Diário 
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Oficial, bem como de divulgação dos avisos de resultados e homologação final do PSS; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato. 

d) Facilitar os contatos da CONTRATADA com autoridades e instituições locais com vistas à 

perfeita organização do Processo;  

e) Divulgar os atos do Processo, conforme orientação legal, garantindo o amplo conhecimento 

público do certame, através do site da Prefeitura e pelos meios de comunicação que julgar 

conveniente, de maneira complementar, de modo a garantir o amplo conhecimento público do 

certame;  

f) Intervir em qualquer momento no processo público, em caso de descumprimento da legislação que 

disciplina o tema do objeto;  

g) Homologar o resultado final do Processo, depois de atendidos os devidos trâmites legais; 

h)  Divulgar o extrato do resultado final do Processo na imprensa oficial.  

 

7.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 
a) Elaboração de Editais do Processo Seletivo Seriado - PSS; 
b) Organizar o processo de inscrição de candidatos na modalidade online (via Internet) no site da 

AGATA; 
c) Responsabilizar-se pela arrecadação das taxas de inscrições dos candidatos ao Processo 
Seletivo Simplificado – PSS; 

d) Elaborar os instrumentos normativos do Processo (Edital e Anexos) que serão preparados 

baseados nas informações e dados definidos pelo Executivo Municipal, na figura da Comissão 

Especial do Processo Seleção, criada pela Portaria nº 460/2022-PMP/GP , de acordo com a 

legislação vigente. 

e)  O referido edital e seus anexos somente serão divulgados após aprovação pela Comissão do 

Processo Seletivo Simplificado;  

f) Definir, juntamente com o Executivo Municipal, para elaboração do Edital: Requisitos para 

efetuar as inscrições; Procedimentos para as inscrições e isenção da taxa de inscrições com base 

na legislação vigente; As fases do Processo; Procedimentos para impetrar recursos; Critérios de 

desempate; Vagas para deficientes com base na legislação vigente; Disponibilização de site e 

sistema de gestão de Processos para as inscrições; Cronograma, devendo ser acatado as possíveis 

revisões propostas pela Comissão do Processo; Todas as demais etapas necessárias para execução 

do Processo Seletivo Simplificado.  

g) Responsabilizar-se pela formação de equipe técnica especializada e experiente que trabalhará 

em estreita articulação com a Comissão Especial o Processo;  

h) Divulgar o evento seletivo em site próprio e no da CONTRATANTE, incluindo todos os editais 

na íntegra, para os candidatos interessados terem acesso;  

i) No período compreendido entre as publicações do Edital de Abertura do Processo Público e da 

Homologação do Resultado Final, o Sítio Oficial do Processo Público será o da CONTRATADA.  

j) Deverá ser disponibilizado para o candidato, no Sítio Oficial do Processo Seletivo Simplificado, 

consulta individual sobre a sua participação no certame, em especial: Acompanhamento da 

inscrição; Boletim de desempenho detalhado por nota de todas as avaliações ou conforme critério 

adotado para o resultado da Avaliação Curricular; e Apreciação e decisão dos recursos interpostos.  
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k) Proceder o cadastramento geral e específico por cargo dos candidatos inscritos;  

l) Efetuar a inscrição dos candidatos, que será realizada por meio eletrônico (via internet);  

m)  Disponibilizar sítio para recebimento das inscrições via internet;  

n) Treinar e remunerar equipe para o desenvolvimento das atividades de coordenação e avaliação 

curricular;  

o)  Emitir cartões de confirmação de inscrição; 

p)  Analisar tecnicamente os documentos curriculares apresentados;  

q) Processar e entregar listagens de resultados preliminares, para publicação pela Prefeitura no 

Diário Oficial do Município.  

r) Receber e examinar os recursos dos candidatos contra o resultado preliminar;  

s) Responder aos recursos interpostos pelos candidatos nas diversas etapas de realização do 

Processo;  

t) Apoiar o Chefe do Poder Executivo e a Comissão Especial do PSS, com argumentos para a 

resposta a eventuais ações judiciais, FORNECENDO TODOS OS DADOS E INFORMAÇÕES 

NECESSÁRIAS, ASSUMINDO TOTAL RESPONSABILIDADE PELOS ATOS POR SI 

PRATICADOS;  
u) Responsabilizar-se por todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento do objeto, 

incluindo alimentação, transporte e alojamento de seus empregados e prepostos, bem como os 

encargos necessários decorrentes de sua contratação, tais como: salários e encargos sociais 

inerentes as legislações, fiscal, social, securitária, trabalhista e previdenciária;  

v) Elaborar lista dos candidatos aprovados e eliminados do Processo Seletivo Simplificado de 

acordo com os critérios do edital para cada cargo;  

w) Elaborar lista final dos candidatos classificados no Processo, por cargo, com o nome, número 

de inscrição e notas gerais em meio impresso e encadernadas e enviar à CONTRATANTE;  

x) Elaborar lista geral dos candidatos em ordem alfabética e por classificação e enviar à 

CONTRATANTE;  

y) Elaborar lista geral do Processo por ordem de classificação em cada cargo e bairro/distrito, 

contendo todos os dados dos candidatos, inclusive endereço e telefone, situação no Processo 

(classificação, não classificação, eliminação) e notas gerais e enviar à CONTRATANTE;  

z) Todas as listas deverão ser entregues em mídia digital e impressas;  

aa) Apresentar relatório final, contendo todos os dados do certame e listagem dos resultados 

para homologação;  

bb) Apresentar relatório, em mídia digital, de estatísticas globais percentuais e quantitativas do 

Processo, sobre os seguintes parâmetros:  

 Candidato/vaga global;  

 Candidato/vaga x cargo;  

 Total de inscritos.  

cc) Apresentar relatório final, em mídia digital, do cadastro dos candidatos, inclusive endereço 

completo e o resultado final do Processo listado por classificação;  

dd) Elaboração de:  

 Mapa geral de inscritos;  

 Mídia dos documentos apresentados por candidato inscrito;  
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 Listagem geral de classificados, aprovados, eliminados e faltosos, incluídos os portadores 

de necessidades especiais; 

 Listagem geral dos classificados e aprovados, em ordem alfabética; 

 Listagem geral dos classificados e aprovados, em ordem de pontuação; 

 Publicação no site da AGATA as listagens de aprovados e classificados; 

 Informações de todo e qualquer problema surgido na execução dos serviços contratados; 

ee) Prestar informações aos candidatos em sua sede, por e-mail e/ou por telefone, em todas as 

fases do Processo Seletivo Simplificado, devendo ser disponibilizado na internet para consulta e 

impressão.  

ff) Caberá a CONTRATADA a elaboração do Dossiê contemplando todos os elementos 

administrativos referentes ao certame, que servirá de base para o CONTRATANTE, bem como 

para o Tribunal de Contas, quando da realização de auditoria;  

gg) As despesas com estadia, alimentação, transporte dos funcionários e remuneração dos 

profissionais necessários para a execução dos serviços serão por conta da CONTRATADA, 

referente àqueles que cabem a ela executar. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

8 - O acompanhamento e fiscalização do presente contrato cabem à Contratante, que deverá 
designar comissão responsável pelo procedimento, com base no art. 67, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 

 

9 – 1 Ensejará a rescisão do presente CONTRATO a sua inexecução total ou parcial, bem como os 
motivos descritos no art. 78, devendo qualquer tipo de rescisão ser processada de acordo com o 

art. 79 e 80, todos da lei 8.666/93, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 

regulamento. 

9.2 – O não cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por qualquer das partes 

contratantes, assegurará a outra o direito de dá-lo por rescindido mediante a comunicação prévia, por 

escrito, no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3  Em caso da CONTRATANTE der causa a rescisão, suspensão, adiamento por ato unilateral, fica a 

CONTRATADA autorizada a ressarcir-se com a verba arrecadada, pelas despesas até então 

realizadas; 

9.4   Na ocorrência das situações supra citadas, haverá prestação de contas entre débito e crédito, visando 

à continuidade dos serviços; 

9.5   A CONTRATANTE poderá declarar rescindido unilateralmente o contrato, mediante prévia 

comunicação, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, sem prejuízo de outras 

sanções legais e contratuais cabíveis, sem que caiba a CONTRATADA, direito de reclamação por 

prejuízos ou indenizações decorrentes de tal medida, nos casos de: 
a) Infringir a CONTRATADA qualquer das cláusulas contratuais; 
b) Subcontratar ou transferir a totalidade do Contrato; 
c) Subcontratar parte de sua execução sem consentimento expresso da CONTRATANTE; 
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d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem indevida. 

9.5.1   A rescisão do Contrato, unilateralmente com justa causa pela CONTRATADA, acarretará as 
seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e neste 

Contrato: 

a) Assunção imediata do objeto do Contrato, por atos próprios da CONTRATANTE, lavrando-se 
termo circunstanciado; 

b) Responsabilização pelos prejuízos causados à CONTRATANTE; 

c) Retenção ou devolução de créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à 

CONTRATANTE, ou dos custos necessários a continuidade dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1.- A CONTRATADA que, no decorrer da contratação, cometer qualquer das infrações previstas na 

Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficará sujeita às seguintes 

sanções:  

a. advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos 
ao objeto da contratação;  

b. multa 

c. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Prainha, pelo prazo de até dois anos;  

d. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, 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 a CONTRATADA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos causados; 

10.1.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  

10.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se no que couber as disposições da Lei nº 8.666, 

de 1993.  

10.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 10.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão 

deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.  

10.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 

multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
 

11. A publicação do extrato do presente contrato será providenciada pela CONTRATANTE em Diário 

Oficial no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de sua assinatura. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 

 

12.  Fica eleito o foro da Justiça Comum, seção Judiciária do Estado do Pará da cidade de Prainha, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos deste contrato, excluindo qualquer outro por mais privilegiado 

que seja.  

 

E por assim estarem de acordo, às partes firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor e 
forma, para que produza seus efeitos legais. 

 

  

Prainha-Pá, 10 de junho de 2022 

 

 

 

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ(MF)  01.391.942/0001-00 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

ABRAÃO PEREIRA DO NASCIMENTO 

ORDENADOR DO FUNDO MUN. DE SAÚDE 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AGATA, 

CNPJ 04.797.769/0001-33 

CONTRATADA  
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