
CONTRATO N°. 013/2014  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

  

 

“Que firmam o Município de Novo Xingu e a 
Empresa Mário Lucio Dutra Magro visando à 
realização de Processo Seletivo Simplificado para a 

contratação de Professores.” 
 

 

 O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU-RS, pessoa jurídica de Direito Público, 

inscrita no CNPJ n.º 04.207.526/0001-06, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 

Sr. GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, CPF n.º 489.300.080-20,  brasileiro, 

casado, residente e domiciliado nesta cidade, aqui denominado CONTRATANTE, e de um 

lado e a MÁRIO LUCIO DUTRA MAGRO, pessoa jurídica de direito privado, com sede 

e fórum na cidade de Palmeira das Missões, sito à Rua Marechal Deodoro, 195, sala 01, na 

cidade de Palmeira das Missões, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.289.266/0001-57, neste ato 

representado por seu Sócio Gerente MÁRIO LUCIO DUTRA MAGRO, CPF nº. 

279.084.216-34, brasileiro, do comércio, domiciliado e residente na cidade de Palmeira das 

Missões, doravante denominada CONTRATADO, firmam o presente Contrato de 

Prestação de Serviços, observados os preceitos de direito público pertinentes, mormente as 

regras contidas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante a adoção das seguintes cláusulas e 

condições: 

 

 1 – OBJETO 

 

 1.1. A Contratada prestará a Contratante os serviços de realização de processo 

seletivo simplificado para a contratação de Professores. Compreendendo as seguintes 

tarefas:  

a) Elaboração de modelos e demais documentos pertinentes à legalidade do processo; 

b) Elaboração e Aplicação das Provas Escritas para o referido cargo;  

c) Correção e Apresentação das Listagens Provisórias e Definitivas com os Resultados 

do Concurso; 

d) Apreciação de possíveis recursos e parecer; 

e) Listagens de Classificação Final. 
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 2. DO PREÇO E PAGAMENTO: 

 

 2.1. A Contratante pagará à Contratada a importância de              R$ 3.700,00 (três 

mil e setecentos reais), sendo 50% deste valor no momento de assinatura do contrato e 

50% quando da homologação da classificação final. 

  

 2.2. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades assumidas na 

forma deste Contrato, quaisquer que seja, nem implicará na aprovação definitiva dos 

serviços executados. 

  

 2.3. Os pagamentos serão realizados na sede da Contratante, ou em estabelecimento 

bancário acordado pelas partes. 

 

 3 - DOS PRAZOS 

 

 3.1. O prazo para execução dos serviços será de até 30 (trinta) dias consecutivos, 

contados da presente data. 

 

 

 4 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 4.1. A Contratante poderá determinar a paralisação dos serviços por motivo de 

relevante ordem Técnica e Funcional ou no caso de inobservância e/ou desobediências às 

sua determinações, cabendo à Contratada quando às razões da paralisação que lhe forem 

imputáveis, todos os ônus e encargos decorrentes. 

 4.2. Quaisquer erros ou irregularidades na execução, constatados pela Contratante 

obrigarão a Contratada, a sua conta e risco, a corrigir os aspectos impugnados dos serviços. 

 

 5 - DA FISCALIZAÇÃO 
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 5.1. Fica expresso que a fiscalização da execução deste Contrato será exercida pela 

Contratante ou por pessoa por ela designada. 

 5.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante à Contratante ou 

terceiro, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita inspeção a 

qualquer hora, em todas as suas etapas, por pessoas devidamente credenciadas. 

 

 6 - DAS RESPONSABILIDADES 

 

 6.1. Da Contratada 

 6.1.1. A Contratada responsabilizar-se-á toda despesa decorrente da elaboração de 

regulamentos, editais, elaboração, correção e aplicação das provas, bem como apreciação e 

parecer de possíveis recursos. 

 6.1.2. A Contratada comprometer-se-á em manter sigilo absoluto sobre as questões 

que integrarem a prova a ser aplicada bem como manter neutralidade, sem beneficiar ou 

prejudicar qualquer dos concorrentes, obedecendo processo de desidentificação das provas 

de acordo com o Regulamento Geral de Concursos Públicos do Município. 

 6.2. Da Contratante 

 6.2.1. A contratante assume o compromisso de realizar as  publicações legais 

necessárias  às suas custas e viabilizar inscrições, local, equipamentos e fiscalização 

necessária à realização das Provas Escritas. 

 7 - DA RESCISÃO 

 7.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

 7.2. Por mútuo acordo entre as partes contratantes, havendo conveniência para a 

Prefeitura Municipal; 

 7.3. Por ato unilateral ou escrito da Contratante, nas hipóteses de descumprimento 

das cláusulas contratadas e dos trâmites legais necessários à boa execução do concurso; 

 7.4. Verificada a infração do Contrato, a Contratante notificará a Contratada através 

dos meios legais, inclusive judicialmente, se for o caso, para que purgue a mora, no prazo 

fixado, sem prejuízos de responder por perdas e danos resultantes dessa mora. 

 

    8 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

8.1. As despesas serão suportadas por Dotação Orçamentária específica. 
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 9 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 9.1. Ao presente Contrato se aplicam ainda, as seguintes disposições: 

a) As modificações que venham a ser introduzidas ao Contrato somente terão 

validade se expressamente autorizada pela Contratante; 

b) A Contratada assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as 

obrigações decorrentes da execução deste Contrato, sejam de natureza 

Trabalhista, Previdenciária, Civil e Fiscal, inexistindo solidariedade da 

Contratante relativamente a esses encargos, inclusive os que contratualmente 

advierem de prejuízos causados a terceiros. 

 10 – DO FORO 

 10.1. As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, obrigando-se, por si e seus 

sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para o mesmo o Foro 

da Comarca de Constantina, para solução de todos e qualquer conflito dele decorrente. 

 

Novo Xingu, 09 de janeiro de 2014 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN  
Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

Mário Lucio Dutra Magro 
Contratada 

                            

 

TESTEMUNHAS: 

 

  1. _________________________________ 

 

  2. _________________________________ 

 


