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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA 
 

CONTRATADO: INSTITUIÇÃO VIBRO DE ENSINO S/S LTDA 

 

CONTRATO Nº: 21/2016 
 

OBJETO: Aquisição de Medicamento para atender a demanda da Secretaria 

Municipal de Saúde do município de Nova Aliança, com entrega parcelada, 

conforme descrições constantes no Anexo I, referente aos itens 

10,11,22,37,38,50,61,62,663,90,94,96,112,113,114,122,123,137,142,144,146,166 e 

175, do Processo Licitatório nº 11/2016, Pregão Presencial nº 03/2016. 

  

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do 

termo acima identificado e cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por 

CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 

processual, até julgamento final, e sua publicação e, se for o caso e de nosso 

interesse, para, nos prazos e nas formas  legais e regimentais, exercer o direito de 

defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os 

despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, 

serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei 

Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais. 

 

Prefeitura Municipal de Nova Aliança - SP, 08 de Março de 2016. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Nova Aliança 

CNPJ nº 45.094.232/0001-94 

Jurandir Barbosa de Morais  

Prefeito Municipal 

 Contratante 

 

 

 

INSTITUIÇÃO VIBRO DE ENSINO S/S LTDA 

Contratada 

Vitor Miranda de Carvalho  

CNPJ n. 24.068.205/0001-77 
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CONTRATO Nº. 21/2016 
CARTA CONVITE Nº 07/2016 
PROCESSO Nº 19/2016 
 
TERMO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE 
UM LADO O MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA E DE OUTRO A EMPRESA INSTITUIÇÃO 
VIBRO DE ENSINO S/S LTDA. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob o n° 45.094.232/0001-94, com sede à Praça Padre João Nolte, nº 22, Centro, cidade de Nova 
Aliança, comarca de Potirendaba, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo seu PREFEITO 
MUNICIPAL, Sr. JURANDIR BARBOSA DE MORAIS, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado à 
Rua José Fagliari, nº 154, Centro, cidade de Nova Aliança, comarca de Potirendaba, Estado de São 
Paulo, portador do RG nº 10.612.183-2 e do CPF 824.747.618-53, doravante denominada 
CONTRATANTE, e de outro lado, empresa INSTITUIÇÃO VIBRO DE ENSINO S/S LTDA, com sede 
na Rua São Paulo, nº 1726, Centro – Andar 5 sala 54, CEP: 15.600-000, 
Fernandópolis - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.068.205/0001-77, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo sócio administrador Vitor Miranda de 
Carvalho, RG: 45.079.462-3/SSP/SP e CPF: 468.489.468-18 de acordo com o que consta do 
Processo n° 19/2016, relativo a Carta Convite nº 07/2016, têm entre si justo e acertado este 
instrumento contratual, que se regerá pelas CLÁUSULAS seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada em elaboração, organização e aplicação de Concurso Público e Processo Seletivo para 
a seleção de candidatos para o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para o 
quadro de servidores do Município, conforme especificações constantes no anexo I. 

 
PARAGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA fará também a 

elaboração de modelo de Decreto de homologação, portaria de convocação e nomeação dos 
candidatos aprovados e assessoria administrativa e jurídica, durante o período de realização do 
Concurso Público e Processo Seletivo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela realização total 
dos serviços estipulados neste Contrato, a importância de R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais). 
 
     O valor das taxas de inscrição serão pagos pelo candidato na 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança, no ato da inscrição. 
 
    PARAGRAFO 1º - O valor fixo deste Contrato será pago em 2 
(duas) parcelas iguais, sendo a 1ª parcela do valor na data seguinte ao encerramento das inscrições e 
a 2ª parcela na data da entrega do resultado final. 
 

PARAGRAFO 2º - O não pagamento na data convencionada 
resultará na aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente. 
  

PARÁGRAFO 3º - Não haverá reajuste nos valores contratados, 
sob nenhum título. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO SUPORTE LEGAL E ORÇAMENTÁRIO 
 
  O presente Contrato é firmado com fundamento na Lei Federal nº. 
8.666/93 e alterações posteriores.   
 
     As despesa decorrentes da execução deste Contrato, ocorrerão 
por conta de dotação própria do orçamento para o exercício de 2014, de acordo com os seguintes: 
 

- 02.08.00/10.301.0010.2032.0000/3.3.90.39.00 
- 02.09.01/12.361.0011.2037.0000/3.3.90.39.00 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 

A CONTRATADA se compromete em executar os serviços acima 
estipulados dentro do prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura deste Contrato, 
exceto se a CONTRATANTE exigir maior prazo tanto para o período de inscrições como para data de 
aplicação das provas. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 

A CONTRATADA se obriga e compromete a manter o total sigilo 
das provas a serem aplicadas no concurso público, sujeitando-se as penas legais, e ao pagamento de 
multa, bem como a rescisão imediata deste contrato, caso ocorra quebra de sigilo com relação aos 
serviços especificados na cláusula primeira deste Contrato. 
 
    PARÁGRAFO ÚNICO - A multa que trata esta cláusula será de 
100% (cem por cento) do valor deste Contrato, além de perdas e danos morais. 
 

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços descritos na 
Cláusula Primeira do presente Contrato. 
 

A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento à 
CONTRATADA, de acordo com o prazo estabelecido na Cláusula Segunda deste Contrato. 
 

Ficará a cargo da CONTRATANTE fornecer instalações e 
materiais secundários para a realização do concurso público e Processo Seletivo, mediante a 
quantidade solicitada pela CONTRATADA, bem como a divulgação dos editais e resultados através 
de jornal local ou regional. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO: 
 

É vedada a subcontratação dos serviços aqui contratados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDAES, DIREITOS E PENALIDADES: 
 

Este Contrato não implica em qualquer vínculo empregatício da 
CONTRATADA para com a CONTRATANTE, com relação ao pessoal que a CONTRATADA vier a 
colocar na realização do concurso público e Processo Seletivo. Todos os encargos trabalhistas   
inclusive   os   decorrentes  de   acidente   de   trabalho, previdenciários, tributários, sociais ou de 
qualquer natureza, pertinentes a consecução dos serviços ora  ajustado  fica  desde  já  acertado  
entre  as partes,  que serão de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, não cabendo a 
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CONTRATANTE, quaisquer ônus, não respondendo nem mesmo solidariamente e ou 
subsidiariamente, nos termos do Art. 71, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 
 
    A CONTRATADA não será obrigada a distribuir os cadernos de 
questões, referentes às provas aplicadas no concurso público e Processo Seletivo. 
 
    A CONTRATADA se reserva no direito exclusivo sobre as provas 
usadas na realização do concurso público, ficando expressamente proibida a CONTRATANTE copiar, 
xeroscopiar, reproduzir sob qualquer outra forma e ainda fornecer provas a terceiros. 
     

   PARÁGRAFO ÚNICO - Decorridos 60 (sessenta) dias da 
homologação do concurso público e Processo Seletivo, e não se caracterizando óbice administrativo, 
legal ou judicial, à CONTRATADA é facultada a incineração das provas e demais registros escritos, 
mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do concurso público, os registros eletrônicos a ele 
referentes. 

 
   Pelo não cumprimento das obrigações, a CONTRATADA ficará 

sujeita às seguintes penalidades: 
 
  I – advertência; 
 
  II – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato: 
 

a) por dia de atraso na execução dos serviços, sem prejuízo do 
parágrafo único da Cláusula Quinta em caso de quebra de 
sigilo. 

 
III – suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
IV – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 
A multa e demais penalidades estabelecidas nesta cláusula não 

impedem que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o Contrato. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO: 
 
    A presença da fiscalização, não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade sobre o cumprimento integral das especificações contratuais. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO: 
 

A rescisão do contrato dar-se-á na forma da Lei n. 8.666, de 21 de 

Junho de 1.993, com suas alterações posteriores. 

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em 

caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS 
 

O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, aplicando - lhes, em caso de omissão, supletivamente, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, de acordo o artigo 54, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 

As partes elegem, de comum acordo, o Foro Judicial da Comarca 
de Potirendaba/SP, para dirimir eventuais divergências, com renúncia expressa por qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, conforme determinação expressa do § 2º, artigo 55, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assina 
o presente instrumento, juntamente com duas testemunhas em três vias, de igual teor e forma, 
obrigando-se as partes por si, a cumpri-lo, em todos os seus termos. 
 

 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança, SP, 09 de março de 2016. 

 
 
 
 

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS 
Contratante 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

INSTITUIÇÃO VIBRO DE ENSINO S/S LTDA 
Contratada 

Vitor Miranda de Carvalho  
CNPJ n. 24.068.205/0001-77 

 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
Nome: Vanderlei Passarini      Nome: Mariane Contiero da Silva Scarpetti 
RG n°: 26.348.301-0                                              RG n°: 46.696.181-9 


