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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 025/2019
Pelo presente instrumento vem o MUNICÍPIO DE SÉRIO, pessoa jurídica de Direito
Público com sede na Rua 17 de Novembro, 1075, inscrita no C.N.P.J. sob o número
94.706.033/0001-03, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ELIR ANTONIO SARTORI, doravante
denominado simplesmente de CONTRATANTE e a empresa Schnorr - Contabilidade, Informática e
Assessoria Ltda, situada na Rua Visconde do Rio Branco, 646 – Arroio do Meio/RS, CEP 95940-000,
inscrita no C.N.P.J. sob o número 94.705.977/0001-58, neste ato representada por seu sócioadministrador, Sr. Dirceu Schnorr, doravante denominada apenas de CONTRATADA, firmar o
presente Contrato de Prestação de Serviços, o que fazem com base nas informações protocoladas
sob nº 88/2019, bem como solicitação de disposição orçamentária protocolizado sob o nº 276/2019
e nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1
- É objeto deste instrumento a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços
da realização do Curso Preparatório e Prova Escrita do processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar, nos termos do Edital nº 01/2019 , conforme descrição que segue:
1.1.1 - elaboração e desenvolvimento de curso preparatório baseado no Estatuto da Criança
e do Adolescente - ECA, Lei Federal nº 8.069/1990 e suas alterações e Lei Municipal nº 1260/2013, a
ser realizado junto à Câmara de Vereados do Município, no dia 14 de junho de 2019, com início as
13:00 horas, submetido a Coordenação do COMDICA.
1.1.2 - elaboração, aplicação e correção de prova escrita, composta por 40 (quarenta)
questões objetivas, de múltipla escolha (5 alternativas cada), versando sobre os temas abordados
durante o curso preparatório, bem como sobre dispositivos legais citados no item 1.1.1, a ser
aplicada no Município, no dia 18 de junho de 2019, das 14:00 às 17:00 horas.
1.1.3 - Identificação das provas a ser realizada no dia 25/06/19, às 10:00 horas, no prédio da
Prefeitura Municipal.
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1.2 - A CONTRATADA também fica responsável pela resolução de eventuais recursos e
assessoramento na elaboração dos editais.
1.3 – A elaboração, digitação, revisão técnica e reprodução da prova objetiva, deverá ser de
responsabilidade da empresa e serão em número equivalente aos inscritos, mais uma prova padrão.
1.3.1 – os cadernos de questões deverão ser desidentificados e conter 40 questões objetivas
com 05 alternativas de respostas em cada;
1.3.2 - Além dos cadernos de questões, deverão ser disponibilizados Cartões de Identificação
da Grade de Respostas, onde constará o número da Prova, Nome do Candidato e a respectiva
assinatura, com canhoto destacável.
1.3.3 – as provas deverão ser acondicionadas em envelope lacrado e deverão ser entregues
no dia e horário estipulado para a aplicação das mesmas, no local determinado para tal, o qual será
aberto na presença dos fiscais, se for o caso, e dos candidatos;
1.4 – Será de responsabilidade da CONTRATADA:
1.4.1 - transporte e entrega das provas no respectivo local de aplicação sem ônus adicional
para o MUNICÍPIO;
1.4.2 - elaboração de ata e lista de presença;
1.4.3 - aplicação das provas;
1.4.4 - atendimento às necessidades das Pessoas com Deficiência, se for o caso;
1.4.5 - fornecimento do gabarito oficial após a aplicação data das provas, ou no máximo até
o final do dia 18/06/2019;
1.4.6 - exame e julgamento de eventuais recursos relativos às provas, com emissão de
parecer individualizado;
1.4.7- recorreção das provas, por força de recursos interpostos, se for o caso;
1.4.8 - realizar a identificação das provas e do desempate de notas por sorteio na Sede da
Prefeitura de Sério, com a presença dos candidatos interessados, se for o caso;
1.4.8.1 - A identificação das provas deverá ser realizada no dia 25 de junho de 2019,
às 10:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal, que consistirá de ato público, com a presença
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dos candidatos que estiverem no local e demais presentes que quiserem acompanhar o Processo,
onde será apresentado o invólucro contendo os Cartões de Identificação, sendo estes conferidos
antes de sua abertura, devendo os mesmos estar inviolados.
1.4.9 – o caderno de prova não deverá ser entregue ao candidato, eis que terá direito de vistas à
prova padrão no período recursal.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:
2- O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de R$ 1.470,00 (um mil e quatrocentos e
setenta reais), pelos itens descritos na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS SERVIÇOS:
3- A prestação dos serviços está condicionado às datas previstas na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO:
4.1 - O pagamento será efetuado em parcela única quando da conclusão dos trabalhos, ocorrendo
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da nota fiscal.
4.2 – Os originais dos documentos fiscais comprobatórios da prestação de serviços devem ser
emitidos em nome do Município de Sério.
4.3 - As despesas decorrentes desta contratação oriunda correrão à conta de dotação orçamentária
específica do orçamento de 2019.
CLÁUSULA QUINTA –
5- Em caso de descumprimento às cláusulas previstas neste contrato, será aplicada a multa de 2%
(dois por cento) sobre o valor total do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA –
6- Esse contrato tem seu prazo de vigência fixado em até 03 (três) meses a contar da presente data.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS –
7- A interpretação do presente instrumento fica condicionada ao disposto nas normas gerais de
Direito Público vigentes, principalmente a Lei 8.666/93.
7.1 - Toda e qualquer modificação deste instrumento somente poderá ser realizada mediante
aditamento, desde que observadas às disposições legais pertinentes.
7.3 – A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução do presente contrato, sejam de natureza ambiental, trabalhista, civil,
fiscal, previdenciária ou comercial, inexistindo qualquer solidariedade do CONTRATANTE
relativamente a esses encargos ou a eventuais prejuízos causados a terceiros pelos sócios,
empregados ou prepostos da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO –
8- As partes elegem o Foro da Comarca de Lajeado para dirimir qualquer dúvida sobre a
interpretação desse instrumento.
E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma,
juntamente com as testemunhas, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos.
Sério (RS), 18 de junho de 2019.
MUNICÍPIO DE SÉRIO
ELIR ANTONIO SARTORI
PREFEITO

SCHNORR – CONTAB., INFORMÁTICA E ASS. LTDA.
DIRCEU SCHNORR
SÓCIO/ADMINISTRADOR

VLADEMIR GUTERRES DE CARVALHO,
Presidente do COMDICA
Visto Jurídico: ________________________________________
Testemunhas: _____________________

_____________________________
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