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ESTADO DESERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CONTRATO No 037 /2017 

Contrato de Prestacão de Serviços Técnicos 
especializados de organizacão e aplicacão das provas do 
Concurso Piblico que entre si firmam a 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
SERGIPE e a FUNDAcAO CARLOS CHAGAS. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de PrestaçAo de 
Serviços Técnicos Especializados de Organizaçao e aplicacão das Provas do Concurso Püblieo, que 
entre si fazern por esta e na meihor forma de direito, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE SERGIPE, pessoa juridica de direito piThlico intemo, corn sede na Avenida Ivo do 
Prado s/n0  "Palácio Construtor João Alves", bairro Centro, Aracaju/Sergipe, inscrita no CNPJ sob o 
n°13.170.840/0001-44, doravante denorninada CONTRATANTE, neste ato representada pela seu 
Presidente Luciano Bispo de Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade , ambos 
brasileiros, maiores e capazes, residentes nesta Capital de outro lado a FUNDAAO CARLOS 
CHAGAS, entidade fundacional de direito privado, sem fins lucrativos, sediada a Avenida 
Professor Francisco Morato, 1565,na Capital do Estado de São Paulo, registrada no 2° Cartório de 
Registro de TItulos e Documentos - Livro "A", n° 5, em 12 de dezembro de 1964, sob o n° 4.826, 
inscrição no CNPJ n° 60.555.513/0001-90, devidamente registrada nos termos cia Lei n o  1.493 de 13 
de dezembro de 1951, no Conseiho Nacional de Servico Social do Ministério cia Educacão e 
Cultura, reconhecida de Utiljdade Piblica, nos ârnbitos federal, pelo Decreto no 87.122/82 do 
Govemo Federal e mantida pelo Decreto de 27 de maio de 1992; no estadual, pelo Decreto 
no  4.500/74 do Governo do Estado de São Paulo e, no municipal, pelo Decreto n° 14.250/77 1a 
Prefeitura do MunicIpio de São Paulo, neste ato representada por seu Diretor-Presidente Executivo 
João Luis da Silva, portador do R.G n° 21.553.894-8 SSP/SP e CPF n° 154.597.398-96, doravante 
denominada CONTRATADA, resultante do Processo de Dispensa de Licitaçâo n° 007/2017 , na 
forma da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alteraçöes posteriores, tern 
justos e contratados por este e na melhor forma de direito, o que adiante se segue mediante as 
cláusulas e condiçôes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. Contrataçäo de serviços técnico-especializados destinados a 
realizacão do I concurso püblico para provimento de cargos de Analistas Legislativos, nivel 
superior, e Técnicos Legislativos, nivel médio, do Quadro Geral de Pessoal cia Administraçào Direta 
- Assembleia Legislativa, que se encontrarem vagos ou vierem a vagar na vigência do coiirso, 
observadas as condiçöes estabelecidas no Termo de Referência. 
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1.2. A CONTRATADA obriga-se a prestar .à CONTRATANTE, 
servicos técnicos especializados para organizaçâo e aplicação das provas do Concurso Püblico para 
provimento de cargos de Analistas Legislativos, nivel superior, e Técnicos Legislativos, nIvel rnédio 
do Quadro de Pessoal da Assernbleia Legilativa do Estado de Sergipe, que se encontrarem vagos 
ou vierem a vagar na vigência do coneurso, conforme descrito na Proposta Técnica n° 98Al2017 e 
no Termo de Referência que fazem parte integrante deste Contrato, independente de transcrição. 

Parágrafo Primeiro 
-. 0 fornecimento de materiais e dos Serviços técnicos especializados referidos nesta cláusula serâo 

prestados conforme a Proposta Técnica no 98A/2017 cia CONTRATADA, que flea fazendo parte 
integrante deste Contrato. 

Parágrafo Segundo 
As provas serão aplicadas na data a ser defrnida em comum acordo entre as partes, após assinatura 
do presente contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA DE LIcITAcA0 

2.1.A CONTRATANTE acatou os serviços aqui ajustados corn 
fundamento no artigo 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666, de 21.06.93, por se tratar de serviços técnicos 
corn entidade de notória especialização, de inquestionável reputaco étnico - profissional e sern fins 
luerativos. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA 

3.1.0 contrato terá vigência a partir de sua assinatura ate o término cia 
validade do concurso, tendo sua eflcácia após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do 
Estado, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, a ser firmado entre as partes naforma da 
Lei no 8.666/1993. 

3.2.0 prazo de validade do concurso será de 2 (dois) anos, 
prorrogável uma vez por igual perIodo, nos termos do art. 37, inciso III, da Constituicão Federal. 

Parágrafo Primeiro 
Os eventuais atrasos no cumprimento do Cronograrna de Atividades por qualquer ths partes, 
ocasionarào a cornpensaçâo do rnimero de dias de atraso em favor cia outra parte, para execuço das 
tarefas a ela afetas. 

Parágrafo Segundo 
Os eventuais atrasos no cumprimento do Cronograma de Atividades que poderäo 
independentemente da vontade das partes ocasionarão a renegociacào deste, respeitada a 
operacional da CONTRATADA para absorver tais atrasos. 
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Paragrafo Terceiro 
0 Cronograrna de Atividades será planejado prevendo urna expectativa de 20.000 (vinte mu) 
candidatos inscritos. Caso o niniero de candidatos inscritos exceda substancialmente tal previso, a 
CONTRATADA poderá proceder a revis.o dos prazos constantes do Cronograrna de Atividades, 
que poderá ocasionar alteracào nas datas de aplicacäo das provas e de entrega dos resultados fmais. 
Tal reviso visa apenas, não comprorneter as condicOes operacionais (alocacão dos candidatos, 
impressäo, correco das provas, etc.) e de segurancas determinadas pela CONTRATADA. 

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAçOES DA CONTRATANTE 

4.1. Na execuco deste Contrato, empenhado no Elemento de Despesa: 
01.031 .0026.0507-ModernizacAo Administrativa-3 .3.90.00 Despesas Correntes - Outras Despesas 
Correntes - Ap1icaces Diretas,competem especificamente a CONTRATANTE, as seguintes 
obrigaçOes: 

a) Encaminhar a CONTRATADA os pré-requisitos e descriçöes sumárias dos cargos, a serem 
publicados no Edital de Abertura de Jnscricôes, avalizando as rnodificaçöes sugeridas pela 
CONTRATADA, quando cabIveis; 

b) Elaborar, de comurn acordo corn a CONTRATADA, todos os Editais e cornunicados 
pertinentes ao Concurso Pblico, sendo certo que, havendo necessidade de a1teraco dos referidos 
Editais, o custo será suportado pela parte que houver dado causa; 

c) Fornecer todas as ix]formacOes necessárias a rea1izaco do concurso; e acompanhar 0 

desenvolvimento dos trabaihos por meio de cornissão nomeada pela Presidência da Assernbleia 
Legislativa; 

d) Disponibilizar a CONTRATADA toda a legislacao referente ao concUrso e fazer cumprir o 
cronograrna estabelecido em conjunto corn a CONTRATADA; 

e) Publicar o extrato cia dispensa de licitaço nos termos da legislacao vigente e demais atos, editais, 
comunicados, convocaçôes e inforrnacoes que se fizerem necessárias no Diário Oficial do Estado; 

f) Responsabilizar-se exciusivarnente, na adequaço das normas e procedimentos constantes no 
Edital a respeito da Legislaçâo EspecIfica (Federal, Estadual e Municipal), se houver; 

g) Atender em conj unto corn a CONTRATADA aos candidatos que tenharn davidas quanto a 
1egis1aco ou a regulamentacäo do Concurso Püblico; 

h) Acornpanhar a execucao deste Contrato e notificar a CONTRATADA das faihas e irregularidades 
constatadas na execuçAo do serviço, sern prejuIzo das penalidactes cabIveis ao caso; 
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i) Firmar convnio corn a instituiçâo Bancária para o recoihimento dos valores de ins.cricão, se 
necessário, arcando corn eventuais despesas; 

j) Encaminhar a CONTRATADA, diariamente, os arquivos de retomo (padrão FEBRABAN ou 
TXT no padrão do sistema SIAM) corn os pagamentos dos candidatos; 

1) Indicar os servidores que comporão a equipe multiprofissional para acompanhar a perIcia médica 
- 	dos candidatos corn deficiência, aprovados e habilitados no Concurso Páblico, na forma do disposto 

no § 1° do artigo 43 do Decreto n° 3.298, de 20/12/99; 

rn) Responsabilizar-se pela avaliacao, durante o estágio probatório da compatibilidade entre as 
atribuiçôes do cargo e a deficiência dos canclidatos, na forma do disposto no2° do artigo 43 do 
Decreto n° 3.298, de 20/12/99; 

n) Informar a CONTRATADA a data da homologacào do Concurso; e 

o) Responsabilizar-se, no momento do recebimento dos documentos para posse, pela afixaçäo de 
uma foto 3x4 do candidato, suas assinaturas e a transcriçao de uma frase no formulário fomecido 
pela CONTRATADA. 

CLAUSULA QUINTA - DAS 0BRIGAcOES DA CONTRATADA 

5.1. Na execucão deste Contrato, competem privativamente a 
CONTRATADA as seguintes obrigacôes: 

5.1.1. Auxiliar a CONTRATANTE, na elaboraçào de Editais e Comunicados pertinentes ao 
Concurso Pjblico, näo se responsabilizando pelas informacôes referentes aos cargos e vagas 
oferecidas e restringindo a sua colaboracAo ao fornecirnento de informaçôes de caráter técnico, 
como normas sobre prestação e aplicacao das correspondentes provas, critérios de julganiento e de 
classificacao de candidatos; 

5.1.2. Avaliar os conteüdos programáticos propostos pela CONTRATANTE e sugerir modificaçöes, 
quando cabIveis, as quais deverAo ser sempre avalizadas pela CONTRATANTE para fins cia 
publicaçâo no Edital de Abertura de Inscriçôes do Concurso; 

 

I'- 

5.1.3. Elaborar o cartaz de divulgaçào e enviar via e-mail para afixaçao em 
ensino e outros locals de acesso ao püblico; 
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5.1.4. Divulgar o Concurso por meio de jomais especializados e por outras mIdias adequadas as 
caracterIsticas do Concurso, de acordo corn formatacão, dimensôes e programacäo definidas pela 
própria CONTRATADA; 

5.1.5. Responsabilizar-se pelo processo de inscriçao utilizando-se cia Internet; 

5.1.6. Realizar o concurso pTh1ico e garantir a completa e efetiva consecuçào do objetivo 
explicitado na Proposta Técnica n° 98Al2017, corn a observância das normas legais incidentes e das 
disposicöes que se seguem; 

5.1.7. Elaborar cronograma no prazo de 10 (dez) dias a contar cia assinatura do presente Contrato, a 
ser submetido a aprovacâo da CONTRATANTE, no qual serao indicadas as datas de realização de 
todas as etapas concernentes ao concurso; 

5.1.8. Dispor de Assessoria Técnica (jurIdica e linguIstica) em todas as fases do concurso para fins 
de elaboracào de editais, comunicados, instrucöes aos canclidatos e outros, bern como prestar 
assessoria técnica ejurIdica a CONTRATANTE em relacão ao objeto contratado; 

5.1.9. Elaborar e submeter a aprovacào prévia cia CONTRATANTE os editais e os comunicados 
relacionados a seguir, não se responsabiizando pelas infonnacoes referentes aos cargos e vagas 
oferecidas e restringindo a sua colaboraçAo ao fornecimento de informaçôes de caráter técnico, 
como normas sobre prestacäo e aplicacão das conespondentes provas, critérios de julgamento e de 
classificaçào de candidatos: 

a)a abertura das inscriçôes; 

b)a convocaçâo para as provas objetiva, redação, estudo de caso e prática de taquigrafia; 

c) aos resultados finals das provas objetiva, aos resultados provisórios das provas de redaçâo, estudo 
- 	de caso e prática de taquigrafla; 

d)a convocação para perIcia médica dos candidatos corn deficiência; 

e)a divulgacAo dos resultados cia avaliacao dos recursos; e 

f) ao resultado final em dims listas, contendo, a primeira, a pontuacão de todos os candidatos 
habilitados, inclusive a dos candidatos corn deficiência, e a segunda, somente a pontuação desses 
ültimos, sempre pela ordem decrescente da nota obtida. 

5.1.10. Publicar em sua página, na internet, todos os editais e comunicados; 

5.1.11. Republicar quaisquer dos editais e comunicados previstos no item 5.1.9. em caso de 
incorreção que comprometa os entendimentos/diretrizes essenciais para a realizaçAo do concurso; 

5.1.12. Receber e analisar as informaçôes para comprovaçäo de isenção do pagamento do valor da 
inscrição nos termos cia Lei Estadual n.  (Doador de Sangue), Lei 
8.094/2016 (Doador de Medula Ossea), Lei Estadual n° 5.968/2006 (Hipossuficient 
procedimentos definidos no item 2.2.2. cia Proposta Técnica n° 98A/2017; 
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5.1.13. Receber as solicitacoes de isenção do pagamento do valor de inscricão e encaminhar para 
análise do órgão gestor do CadUnico; 

5.1.14. Elaborar as listas de candidatos inscritos no Concurso, após fmalizaçäo das inscricoes 
realizadas pela Internet, em data a ser estabelecida no Cronograrna de Atividades; 

5.1.15. Enviar o Cartão de InformacAo ao Candidato por e-mail para aplicacAo das Provas Objetiva, 
Redação, Estudo de Caso e Prática de Taquigrafia; 

• 5.1.16. Compor cadastro geral de candidatos inscritos a partir das informaçôes contidas nos 
- 	requerimentos de inscriçâo e digitadas em sistema de processamento eletronico; 

5.1.17. Colocar a disposicào na página na internet, em link próprio, consulta ao local de provas por 
norne, nümero de inscriçAo e/ou CPF de candidato; 

5.1.18. Manter, no(s) dia(s) de realizaçâo das provas, equipe de profissionais responsáveis pela 
recepcâo dos candidatos, distribuicao e fiscalizacao da aplicacâo das provas; 

5.1.19. Manter sigilo quanto as provas; 

5.1.20. Arcar corn as despesas de provas especiais, se houver; 

5.1.21. Providenciar transporte para seus representantes de Sao Paulo - SP  cidade de Aracaju - SE 
e retorno, para aplicacao das Provas Objetiva, Redaçäo, Estudo de Caso e Prática de Taquigrafia; 

5.1.22. Arcar corn as despesas de estada de seus representantes na cidade de Aracaju - SE, durante 
os trabaihos de aplicação das Provas Objetiva, Redação, Estudo de Caso e Prática de Taquigrafia; 

5.1.23. Providenciar na cidade de Aracaju - SE, lugar seguro para a guarda de provas; 

5.1.24. Providenciar locação de espaco fisico de fácil acesso, organizacâo, logfstica e todas as 
operacôes concementes a aplicaçâo das provas , bern corno manter sala reserva nos locais de prova 
para casos eventuais e excepcionais; 

5.1.25. Providenciar transporte local para os seus representantes, para a distribuicAo das provas e 
material de aplicacäo, para os trabaihos de visita, sinalizacAo de escolas, treinamento de fiscais e 
aplicacão das Provas Objetiva, Redacão, Estudo de Caso e Prática de Taquigrafia; 

5.1.26. Providenciar o recrutamento de fiscais e de pessoal auxiliar para aplicaçào das Provas 
Objetiva, Redaçao, Estudo de Caso e Prática de Taquigrafia; 

5.1.27. Providenciar fiscais que poderao utilizar detector de metais durante a realizaçäo das provas; 

5.1.28. Arcar corn todas as despesas decorrentes de pessoal requisitado para fiscalizacao das Provas 
Objetiva, Redacao, Estudo de Caso e Prática de Taquigrafia e de pessoal auxiliar a ser ti1izado 
para os serviços de sinalizacão, limpeza e conservação dos locais de provas, obserftdos os 
parâmetros e quantitativos definidos pela própria CONTRATADA; 
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5.1.29. Providenciar em Aracaju - SE, local e equipamentos necessários para aplicacào da Prova 
Prática de Taquigrafia, arcando corn eventuais despesas; 

5.1.30. Realizar pericia médica dos candidatos corn deficiência; 

5.1.31. Elaborar, revisar, compor, irnprirnir, acondicionar e transportar as provas a serem aplicadas 
no concurso, garantindo-ihes a confiabilidade e integridade; 

5.1.32. Julgar os recursos adininistrativos interpostos por candidatos, subsidiar as respostas as acOes 
judiciais propostas em desfavor cia CONTRATANTE e responder as que em seu desfavor sejam 
propostas referentes ao certame; 

5.1.33. Disponibilizar aos candidatos o acesso ao resultado e as foihas de respostas por meio virtual; 

5.1.34. Disponibilizar aos candidatos a possibilidade de interposiçào de recursos por meio virtual; 

5.1.35. Prestar pronto atendimento a candidato ou a terceiros (pessoas fisicas ou juridicas, piThlicas 
ou privadas) no esciarecimento de düvidas quanto aos regulamentos do concurso, tornando 
disponIveis, para tanto, linha telefônica, correio eletrônico, fac-simile, Internet, correspondência e 
outros; 

5.1.36. Entregar o resutado final do concurso a CONTRATANTE; 

5.1.37. Responsabilizar-se pelo conteádo das informaçöes publicadas em seu site; 

5.1.3.8. Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve a anulaçäo do concurso piiblico, 
arcando corn todos os onus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa ou dolo; 

5.1.39. Reaplicar provas em caso de vazamento de informaçöes, sem custos adicionais para a 
CONTRATANTE; 

5.1.40. Reaplicar provas em caso fortuito ou de forca major em data(s) a ser (em) aprovada(s) pela 
CONTRATANTE, corn a qual clividirá igualmente os custos da reaplicacao; 

5.1.41. Selecionar e treinar os profissionais em nimero suficiente que garanta o atendimento aos 
candidatos, assim como os fiscais que atuarão na aplicacão das Provas , inclusive corn treinamento 
especIfico para proceder a identificaçao dos candidatos; 

5.1.42. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando-se pela divulgacão, 
direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informacôes que comprometam a sua 
realizacão; 

5.1.43. Disponibilizar a CONTRATANTE denionstrativo detaihado do valor da arrecadacão e do 
desconto de custo a CONTRATANTE; 

5.1.44. Responsabilizar-se pela aplicacäo e avaliação das Provas Objetiva, Redaçäo, Es do de Caso 
e Prática de Taquigrafia, conforme discriminadas na Proposta Técnica n° 98Al2017; 
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5.1.45. Dar conhecimento aos candidatos das decisôes dos recursos por meio do site da 
CONTRATADA; 

5.1.46. Fornecer os resultados das Provas Objetiva, Redacâo, Estudo de Caso e Prática de 
Taquigrafia, na data a ser definida no Cronograma de Atividades; 

5.1.47. Fomecer ao CONTRATANTE formulário especIfico, para que, no ato da posse/contratacão, 
-... seja afixada uma foto 3x4 do candidato, como também, cothidas as assinaturas e a transcrição de 

umafrase; 

5.1.48. Emitir Laudo Técnico, validando a identidade dos canclidatos que foram convocados para a 
posse/contratacão, corn base no resultado emitido por exarne grafotécnico; 

5.1.49. Guardar, em local apropriado, foihas de respostas, listas de presenca, e demais 
forrnulários/relatórios, pelo prazo de validade do Concurso, a contar da data de homologaçâo. 
ConcluIdo o prazo, o material será descartado. 

5.1.50. Elaborar questôes inéditas nas provas objetivas e discursivas de modo a abranger as 
capacidades de compreensäo, aplicacão, análise e sintese, privilegiando a reflexäo sobre a 
mernorizaçäo e a qualidade sobre a quantidade; 

5.1.5 1. Realizar outras atividades pertinentes ao concurso ptb1ico. 

Paragrafo Unico 

A CONTRATADA poderá eventualmente, na sua conveniência operacional, e sem prejuIzo  da 
qualidade e segurança do processo, transferir as obrigacoes decorrentes do presente contrat, no que 
tange as atividades abaixo relacionadas que poderão ser executadas por empresas especialiadas: 
a) Lanche para o pessoal envolvido na aplicacão(fiscal, pessoal de apoio, coordenador...) 
b) Transporte local para os Coordenadores; 
c) Despacho aéreo das provas; 
d) Exame Grafotécnico; e 
e) PerIcia Médica. 
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CLAUSULA SEXTA - DO PREO 

6.1. Pela prestacão dos servicos técnicos descritos na Proposta Técnica 
no 98A/2017, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, por candidato inscrito agantes e 
isentos), os valores de inscricão a seguir discriminados: 

c4rgOs 

Analista Legislativo 	 R$ 105,00 (cento e cinco reais) 

Técnico Legislativo 	 R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) 

6.2. Os valores de inscricão serão depositados pelos candidatos em 
conta especIfica vinculada a CONTRATANTE. 

6.3. A CONTRATANTE firmará convênio corn Jnstituicâio Bancária 
para o recoihimento dos valores de inscrição, se necessário, arcando corn as despesas, bern como 
encaminhará, diariamente, os arquivos de retomo (padrào FEBRABAN) corn os pagamentos dos 
candidatos. 

6.4. Havendo inscriçöes superiores ao quantitativo de 20.000 (vinte 
mu) candidatos, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor de R$58,00 (cinquenta e 
oito reais) por candidato exçedente. 

Paragrafo Primeiro 

O pagamento será efetuado em quatro etapas corn base no Cronograrna exposto a seguir, rnediante 
crédito em conta corrente da CONTRATADA, por ordem bancária, em ate 10 (dez) dias üteis a 
contar do recebimento da nota fiscal/fatura, quando mantidas as mesmas condicôes iniciais de 
habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrida a entidade contratada: 

. 30% (trinta por cento) do valor do contrato após o fecharnento do cadastro de 

inscritos no Concurso e a entrega das listas de candiclatos inscritos; 

• 30% (trinta por cento) do valor do contrato após aplicacao das provas objetiva, 

redaçao e estudo de caso; 

• 20% (vinte por cento) do valor do contrato após a aplicaçäo da prova prática de 

taquigrafia; e 

• 20% (vinte por cento) do valor do contrato, corn a entrega do resultado fma) 
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Parágrafo Segundo 
Será de responsabilidade cia CONTRATANTE o onus referente aos candidatos que tiverem os 
requerimentos de isenção do valor de inscricão deferidos (Lei Estadual n° 4087/1999 (doador de 
Sangue); Lei Estadual n° 8.094/2016 (medula óssea); Lei Estadual n° 5.968/2006 (hipossuficiente) e 
Decreto Federal n° 6.593/02/10/2008 (CADUNICO). 

Parágrafo Terceiro 
Na hipótese de que a CONTRATANTE no efetue a CONTRATADA o pagamento das 
correspondentes parcelas nas épocas e termos previstos no item anterior, serão devidos a 
CONTRATADA, juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento) 
calculados sobre o valor da parcela e/ou parcelas vencidas. 

CLAUSULA SETIMA - DA ALTERAcA0 

7.1 .Quaisquer outras atividades complementares e nào previstas neste 
Contrato poderào ser propostas pelos contratantes, cuja definicao e responsabilidade serão, objeto 
de Termo Aditivo. 

Parágrafo Unico 
Este Contrato poderá ser modificado no todo ou em parte, por acordo entre as partes. 

CLAUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 

8.1 .Compete a CONTRATADA manter o sigilo quanto as questôes das 
provas, sendo de sua exciusiva responsabilidade a eventual quebra de sigilo, se decorrente de açâo 
ou omissào de seus empregados, prepostos ou de Bancas Examinadoras por ela constituIdas. 

Parágrafo Primeiro: 

A CONTRATADA, como órgão executor deste contrato, incumbe-se de 
organizar e contratar as bancas para elaboracao e a correção das provas, devendo a 
CONTRATANTE acatar o critério de corrfidencialidade de sua constituiçào. 

0 critério de que trata esta cláusula consiste, basicamente, na 
e no sigilo de seleção quanto a: 

10 
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a) Manter-se exciusivarnente na alcada da CONTRATADA a indicaçâo 
dos nomes dos participantes, internos e externos, que integrarn as referidas bancas, obedecida a 
resolucão que regulamenta 0 concurso; 

b) A CONTRATADA considera como requisito para seleçAo da Banca 
Examinadora responsável pela elaboracAo de provas renomados professores de reputacão ilibada, 
integrantes de instituicöes de ensino superior ou de órgâos técnicos, sob a orientação de uma equipe 
de psicometristas - especialistas em medidas - que asseguram a qualidade e a pertinência dos 
instrumentos de avaliacão. Para cada processo, são analisados os conhecimentos e habilidades 
requeridos, elaborando, entAo, os instrumentos de medida mais adequados; e 

c) Assegurar absoluto sigilo quanto ao conteüdo das provas ate o 
momento de sua aplicacão. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA responsabilizar-se-á, também perante terceiros, mormente os candidatos 
inscritos no Concurso Páblico, por prejuizos advindos do descumprirnento de qualquer das 
atividades ou obrigacôes que ihe estejarn afetas, nos termos deste Contrato. 

Parágrafo Terceiro 
Em face de impossibilidade técnica e legal de detecção e/ou interceptaçäo de transmissôes 
eletromagnéticas, feitas por interrnédiô de ponto eletrônico, telefonia, celular, etc, a 
CONTRATADA em constatando eventos de tal natureza, e verificando pelos seus próprios meios 
o(s) nornes(s) do(s) candidato(s) envolvido(s), procederá exciusivamente a anulacão cia (s)prova(s) 
do(s) mesmo(s). Tal procedimento estará restrito ao(s) candidatos envolvido(s), visto todas as 
medidas de seguranca adotadas pela CONTRATADA para evitar tais ocorrências. 

CLAUSULA NONA —DAS PENALIDADES/ DA RESCISAO 

9.1.A CONTRATADA, durante a execucão do contrato, ficará 

sujeita a advertência e multa de mora, variável de acordo corn a gravidade dos casos a 

seguir: 

9.2.Para efeito de aplicacäo de advertência e multa, as infraço/ 

são atribufdos graus, conforme tabela a seguir: 

11 
0 
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GRAU CORRESPONDENCIA 

01 Multa de 0,2% sobre o valor global do Contrato 

02 Multa de 0,4% sobre o valor global do Contrato 

03 Multa de 0,8% sobre o valor global do Contrato 

04 Multa de 1,2% sobre o valor global do Contrato 

INFRAcA0  

ITEM S 	 DEscmcAo GRAU 

1 Descumprir as datas acordadas ou negociadas de qualquer fase do 04 

cronograma oficial de realizacào do concurso, por cia de atraso. 

2 Deixar de publicar na página da contratada, na internet, editais, 01 

comunicados, resultados e convocaçôes, por dia de atraso de cada 

evento. 

3 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do TR e do contrato, por item 01 

e por ocorrência/clia. 

4 Deixar de entregar as listas e relatórios nas formas previstas, por dia 02 

deatraso. 

5 Deixar de apresentar o cronograma e o planejamento no prazo 02 

previsto por dia de atraso. 

9.3. 0 inadimplemento das cláusulas e condicöes estabelecidas neste 
Contrato por qualquer das partes contratantes, assegurard a outra de dá-lo por rescindido, mediante 
comunicação prévia, por escrito, no prazo de 30(trinta) dias. 
Também poderá ocorrer rescisao: 

I - determinada por ato unilateral e escrito cia Administraçao, nos casos enumerados nos inc4os i a 
XI e XVII do art.78 cia Lei Federal n° 8.666/93. 	 / 
II— amigável, por acordo entre as partes; 
III - judicial, nos termos da legislacào. 

12 
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Parágrafo Unico 

Caso o presente Contrato venha a ser rescindido, suspenso ou adiado unilateralmente pela 
CONTRATANTE por razôes supervenientes as estabelecidas no presente termo, A mesmo deverá 
arcar corn todas as despesas ate entäo efetivadas pela CONTRATADA corn a realização dos 
servicos executados. Para tanto, a CONTRATADA se valerá do Cronograma de Atividades a ser 
elaborado ern comurn acordo entre as partes, apurando os custos respectivos e .emitindo a Nota 
Fiscal e Fatura correspondentes aos valores despendidos. 

CLAUSULA DECIMA - DO TRATAMENTO TRIBUTARIO 

10.1. Em gozando a CONTRATADA de imunidade tributária em 
relacão ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza(ISSQN), por forca do art.150, inciso VI, 
letra "c" da Constituiçao Federal, c.c o art.14,1° do Codigo Tributário Nacional e nos termos do 
respectivo Estatuto Fundacional, os precos referidos na cláusula Sexta se reputam liquidos, de tal 
maneira que a CONTRATANTE, no ato do pagamento, se absterá de efetuar qualquer desconto 
tributário em relaçâo ao mesmo. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO GESTOR E 
FISCALIzAçAO 

11.1.Caberá a Comissão Organizadora do I Concurso cia Assembleia 
Legislativa do Estado de Sergipe a gesto e fiscalizaçào do presente Contrato. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICAçAO 

12.1.0 presente instrumento será publicado, na forma de extrato, no 
Diário Oficial cia Contratante. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DISPOsIçOES GERMS E 
FORO 

13.1 .Fazem parte integrante deste Contrato independente'de 
transcrição, o Processo de Dispensa de Licitaço n° 007/2017 e a Proposta Técnica n° 98A/017 
apresentada pela Contratada que a mesma expressamente declara conhecer, ratificando neste a sua 
aceitacão integral. 

-s 
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Le 2017. 

CONTRATANTE 

ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

13.2..Fica eleito o foro da cidade de Aracaju/SE, corn renncia de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dviths em relacão ao 
presente Contrato. 

E, por estarem de pleno acordo, assinarn o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor, as quais foram Was e achado conforme, vão devidaniente assinadas na 
presenca das testemurthas abaixo. 

-Th 

Joâ Luis da Silva 
Diretor-I?residente Executivo 
NDAcAS CARLøS CHAGAS 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 	
CPF: j 	E Lk S -0 L 

CPF: 	 2, 	' 
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EXTRATO DO CONTRATO N ° 03712017 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADA: FUNDAçAO CARLOS CHAGAS 

OBJETO: CONTRATAQAO DE SERVIOS TECNICO - ESPECIALIZADOS DESTINADOS A 

REALIZAcAO DO I CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ANALISTAS 

LEGISLATIVOS, NEVEL SUPERIOR, E TECNICOS LEGISLATIVOS, NIVEL MEDIO, DO QUADRO 

GERAL DE PESSOAL DA ADMINIsTRAcAO DIRETA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, QUE SE 

ENCONTRAREM VAGOS OU VIEREM A VAGAR NA VIGENCIA DO CONCURSO, OBSERVADAS 

AS cONDIçOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENdA. 

DOTAcAO ORcAMENTARIA: 01.031.0026.0507 - MODERNIZAçAO ADMINISTRATIVA, 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00 -DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS 

CORRENTES- APLIcAçOEs DIRETAS. 

VIGENCIA: A PARTIR DE 02 DE JANEIRO DE 2018 ATE 0 TERMINO DA VALIDADE DO 

CONCURSO. 

DATA DAASSINATURA: 12 DE DEZEMBRO DE 2017 

ARACAJU, 25 DE JANEIRO DE 2018. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENEZES 



25/01/2018 
	

Zim bra 

Zimbra 	 teresam@al.se.gov.br  

PUBLICAcA EXTRATO CONTRATO NO 037/2017-FUNDA4;A0 CARLOS CHAGAS 

De : Teresa Virginia Valenca Teles de Menezes 	Qui, 25 de jan de 2018 13:18 
<teresam©aLsegov.br> 	 i anexo 

Assunto : PUBLICAçA EXTRATO CONTRATO NO 037/2017-
FUNDAAO CARLOS CHAGAS 

Para : Valtencir Santos Andrade <valtencira@al.se.gov.br > 

Val, 
Segue o extrato para publicação. 
Teresa 

- Ex do Contrato 0372017- Fundacão Carlos Chagas.doc 
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