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                                                                                    CONTRATO Nº 

41/2017 

TRE                                                                                                      PAD 

nº2820/2017 

PARANÁ 

Contrato de prestação de serviços técnicos 

especializados de organização e aplicação das 

provas do Concurso Público, que entre si firmam 

o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 

PARANÁ e a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. 

 

 

 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, pelo presente instrumento,e legislações 

pertinentes, e em conformidade com o Termo de Dispensa de Licitação nº 520/2017, 

assinado em 18.05.2017, com fulcro no artigo 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666, e a Proposta 

Técnica nº 14D/2017, protocolado sob o nº 2820/2017, regularmente autorizada pelo 

ordenador de despesas, regido pela Lei nº 8.666/1993, de um lado, pessoa jurídica de direito 

público, com sede em Curitiba, na Rua João Parolin, 224, Bairro: Parolin, CEP: 80.220-290, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.985.113/0001-81, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, neste ato representado por sua Diretora-Geral, Mônica Miranda Gama 

Monteiro, e do outro lado a: 



  
 

 

 

 

 

 

2 

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, entidade fundacional de direito privado, sem fins lucrativos, 

sediada à Av. Prof. Francisco Morato, 1.565, na Capital do Estado de São Paulo, registrada no 

2 Cartório de Registro de Títulos 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 da Lei n 1.493, de 13 de dezembro de 1951, no Conselho Nacional de Serviço Social 

do Ministério da Educação e Cultura, reconhecida como de utilidade pública, nos âmbitos 

federal, pelo Decreto n 87.122/82 do Governo Federale mantida pelo Decreto de 27 de maio 

de 1992; no estadual, pelo Decreto n 4.500/74 do Governo do Estado de São Paulo e, no 

municipal, pelo Decreto n 14.250/77 da Prefeitura do Município de São Paulo, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por sua Diretora-

Presidente, Glória Maria Santos Pereira Lima, têm justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

  1.1 - A CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE, serviços técnicos 

especializados em organização e realização de Concurso Público para provimento de cargos 

efetivos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, de nível superior e de nível médio, 

conforme Projeto Básico (Anexo I) e Proposta Técnica nº 14D/2017(Anexo II)   

 

1.1.1 -Da especificação dos cargos a serem providos: 

O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas conforme quadro abaixo: 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO 

EFETIVO 

ÁREA 

DE 

ATIVIDADE 

ESPECIALIDADE 

Nº TOTAL 

DE VAGAS 

Nº DE 

VAGAS 

DESTINAD

AS A 

Nº DE VAGAS 

DESTINADAS A 

PORTADORES 

DE DEFICIÊNCIA 

Nº DE VAGAS 

DESTINADAS 

CANDIDATOS 

NEGROS 
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AMPLA 

CONCORR

ÊNCIA 

Analista 

Judiciário 

Judiciária - 1 1 - - 

Analista 

Judiciário 

Apoio 

Especializado 

Análise de 

Sistemas 

RESERVA - - - 

Analista 

Judiciário 

Apoio 

Especializado 

Contabilidade 1 1 - - 

Analista 

Judiciário 

Apoio 

Especializado 

Medicina do 

Trabalho 

1 1 - - 

Analista 

Judiciário 

Apoio 

Especializado 

Biblioteconomia RESERVA - - - 

 

NÍVEL MÉDIO 

CARGO 

EFETIVO 

ÁREA  

DE  

ATIVIDADE 

ESPECIALIDADE 

Nº TOTAL 

DE VAGAS 

Nº DE VAGAS 

DESTINADAS 

A AMPLA 

CONCORRÊN

CIA 

Nº DE VAGAS 

DESTINADAS A 

PORTADORES 

DE DEFICIÊNCIA 

Nº DE VAGAS 

DESTINADAS 

CANDIDATOS 

NEGROS 

Técnico 

Judiciário 

Administrativa - 1 1 - - 

Técnico 

Judiciário 

Apoio 

Especializado 

Enfermagem 1 1 - - 

Técnico 

Judiciário 

Apoio 

Especializado 

Operação de 

Computadores 

1 1 - - 

Técnico 

Judiciário 

Apoio 

Especializado 

Programação de 

Sistemas 

1 1 - - 
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  1.2 - O fornecimento de materiais e dos serviços técnicos especializadosserão 

prestados conforme consta da Proposta Técnica n14D/2017 da CONTRATADA e do Projeto 

Básico, os quais fazem parte integrante deste Contrato. 

 

1.3 - As provas serão aplicadas na data a ser definida em comum acordo entre 

as partes, após a assinatura do presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA –DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1 – Este instrumento é celebrado mediante dispensa de licitação sob o nº 

520/2017,com  fundamento no artigo 24, inciso XIII da Lei nº 8.666, de 21/06/93, por se tratar 

a CONTRATADA de entidade fundacional de direito privado, sem fins lucrativos, incumbida 

estatuariamente da realização de pesquisa e de ensino, com amplo domínio no campo do 

conhecimento objeto este contrato, e de entidade de notória especialização e de 

inquestionável reputação ético-profissional. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

  

3.1 - A vigência contratual será de 30 (trinta) meses a partir da data da 

assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/1993.  

 

3.1.1 - Os eventuais atrasos no cumprimento do Cronograma de Atividades, 

por qualquer das partes, ocasionarão a compensação do número de dias de atraso em favor 

da outra parte, para a execução das tarefas a ela afetas. 
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3.1.2 - Os eventuais atrasos no cumprimento do Cronograma de Atividades 

que poderão ocorrer independentemente da vontade das partes ocasionarão a renegociação 

do Cronograma de Atividades, respeitada a capacidade operacional da CONTRATADA para 

absorver tais atrasos.  

 

3.1.3 - O Cronograma de Atividades será planejado prevendo uma expectativa 

de 40.000 (quarenta mil) candidatos inscritos. Caso o número de candidatos inscritos exceda 

substancialmente tal previsão, a CONTRATADA poderá proceder a revisão dos prazos 

constantes do Cronograma de Atividades, que poderá ocasionar alteração na data de 

aplicação das provas e de entrega dos resultados finais. Tal revisão visa apenas, não 

comprometer as condições operacionais (aloca- 
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ção dos candidatos, impressão, correção das provas, etc.) e de segurança determinadas pela 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

4.1 - Na execução deste Contrato, competem especificamente ao 

CONTRATANTE as seguintes obrigações: 

a) Encaminhar à CONTRATADA os pré-requisitos e descrições sumárias dos 

cargos, bem como elaborar e especificar os conteúdos programáticos das 

provas a serem publicados no Edital de Abertura de Inscrições, avalizando 

as modificações sugeridas pela CONTRATADA, quando cabíveis; 

b) Elaborar, de comum acordo com a CONTRATADA, todos os Editais e 

comunicados pertinentes ao Concurso Público, sendo certo que, havendo 

necessidade de alteração dos referidos Editais, o custo será suportado pela 

parte que houver dado causa; 

c) Responsabilizar-se, exclusivamente, na adequação das normas e 

procedimentos constantes no Edital a respeito da Legislação Específica 

(Federal, Estadual e Municipal), se houver; 

d) Atender aos candidatos que tenham dúvidas quanto à legislação ou à 

regulamentação do Concurso Público; 

e) Acompanhar a execução deste Contrato; 

f) Firmar convênio com a Instituição Bancária para o recolhimento dos 

valores de inscrição, se necessário, arcando com eventuais despesas;  
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g) Encaminhar à CONTRATADA, diariamente, os arquivos de retorno (padrão 

FEBRABAN ou TXT no padrão do sistema SIAFI) com os pagamentos dos 

candidatos;  

h) Responsabilizar-se pelo local para realização da Avaliação dos candidatos 

habilitados e que se autodeclararem negros; 

i) Responsabilizar-se pela avaliação, durante o estágio probatório, da 

compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência dos 

candidatos, na forma do disposto no § 2º do artigo 43 do Decreto nº 

3.298, de 20/12/99; 

j) Informar à CONTRATADA a data de homologação do Concurso Público; 

k) Responsabilizar-se, no momento do recebimento dos documentos para 

posse, pela afixação de uma foto 3x4 do candidato, suas assinaturas e a 

transcrição de uma frase no formulário fornecido pela CONTRATADA.  

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

  5.1 - Na execução deste Contrato, competem especificamente à 

CONTRATADA as seguintes obrigações: 
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a) Auxiliar o CONTRATANTE, na elaboração de Editais e Comunicados 

pertinentes ao Concurso Público, não se responsabilizando pelas 

informações referentes aos cargos e vagas oferecidas e restringindo a sua 

colaboração ao fornecimento de informações de caráter técnico, como 

normas sobre prestação e aplicação das correspondentes provas, critérios 

de julgamento e de classificação de candidatos; 

b) Avaliar os conteúdos programáticos propostos pelo CONTRATANTE e 

sugerir modificações, quando cabíveis, as quais deverão ser sempre 

avalizadas pelo CONTRATANTE para fins da publicação no Edital de 

Abertura de Inscrições do Concurso; 

c) Elaborar o cartaz de divulgação e enviar via e-mail para afixação em 

estabelecimentos de ensino e outros locais de acesso ao público; 

d) Publicar no Diário Oficial da União – Seção 3, os Editais abaixo 

discriminados, de acordo com formatação e dimensões definidas pela 

própria CONTRATADA e que atendam às exigências da Imprensa Nacional: 

Abertura das Inscrições - na íntegra; Convocação para as Provas Objetiva, 

Redação e Estudo de Caso – aviso; Resultado Final, considerando os 

candidatos habilitados conforme quantitativos indicados nos itens 2.13.2, 

2.13.3 e 2.14 da Proposta Técnica nº 14D/2017(em três listas, contendo a 

primeira, a pontuação de todos os candidatos habilitados, por cargo, 

inclusive a dos candidatos com deficiência e negros, a segunda, somente a 

pontuação dos candidatos com deficiência habilitados e a terceira,  
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somente a pontuação dos candidatos negros, sempre pela ordem 

decrescente da nota obtida); Convocação para a Perícia Médica dos 

candidatos com deficiência habilitados - aviso; Resultado da Perícia 

Médica dos candidatos com deficiência habilitados – aviso; Convocação 

para verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos 

habilitados que se declararam negros – aviso e Resultado da verificação da 

veracidade da autodeclaração dos candidatos que se declararam negros – 

aviso, arcando com o ônus destas publicações. Caso seja necessária a 

republicação dos editais por atualizações ou correções, o custo com a 

republicação dos mesmos será de responsabilidade da parte que der 

causa; 

e) Divulgaro Concurso por meio de jornais especializados e por outras 

mídias adequadas às características do Concurso, de acordo com 

formatação, dimensões e programação definidas pela própria 

CONTRATADA; 

f) Divulgar extrato com as informações pertinentes ao Edital de Abertura das 

Inscrições em jornal de grande circulação nacional e por meio de jornal 

eletrônico (web), com antecedência mínima de 10 (dez) dias, da data do 

início das inscrições; 

g) Divulgar todos os Editais e Comunicados serão em seu site 

(www.concursosfcc.com.br); 

h) Responsabilizar-se pelo processo de inscrição utilizando-se da Internet; 

i) Receber as solicitações de isenção do pagamento do valor de inscrição e 

encaminhar para análise do órgão gestor do CadÚnico; 
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j) Receber os recursos interpostos pelos candidatos, quanto aos 

requerimentos de isenção do pagamento do valor da inscrição indeferidos, 

e encaminhar para análise do órgão gestor do CadÚnico, para 

disponibilização das respostas no site da CONTRATADA; 

k) Elaborar as listas de candidatos inscritos no Concurso, após finalização 

das inscrições realizadas pela Internet, em data a ser estabelecida no 

Cronograma de Atividades; 

l) Enviar o Cartão de Informação ao Candidato por e-mail para aplicação 

das Provas Objetivas, Redação e Estudo de Caso; 

m) Elaborar, imprimir e acondicionar as provas referidas na Proposta 

Técnica n14D/2017e as Folhas de Respostas Personalizadas, em número 

suficiente para distribuição aos candidatos inscritos no Concurso Público; 

n) Manter sigilo quanto às provas; 

o) Arcar com as despesas de provas especiais, se houver; 

p) Providenciar transporte para seus representantes de São Paulo - SP à 

cidade de Curitiba - PR e retorno, para aplicação das Provas Objetivas, 

Redação e Estudo de Caso; 

q) Arcar com as despesas de estada de seus representantes na cidade de 

Curitiba - PR, durante os trabalhos de aplicação das Provas Objetivas, 

Redação e Estudo de Caso; 

r) Providenciar na cidade de Curitiba - PR, lugar seguro para a guarda de 

provas; 

s) Providenciar na cidade de Curitiba - PR, local para aplicação das Provas 

Objetivas, Redação e Estudo de Caso, observados os seus próprios 

parâmetros e quantitativos; 
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t) Providenciar transporte local para os seus representantes, para a 

distribuição das provas e material de aplicação, para os trabalhos de visita, 

sinalização de escolas, treinamento de fiscais e aplicação das Provas 

Objetivas, Redação e Estudo de Caso; 

u) Providenciar o recrutamento de fiscais e de pessoal auxiliar para aplicação 

das Provas Objetivas, Redação e Estudo de Caso; 

v) Providenciar 01 (uma) ambulância em cada local de aplicação das provas 

com 2.000 ou mais candidatos, na cidade de Curitiba - PR, conforme 

disposto na Lei n.º 17.598, de 12 de junho de 2013, durante a aplicação 

das Provas Objetivas, Redação e Estudo de Caso; 

w) Providenciar 01 (um) segurança em cada local de aplicação das Provas 

Objetivas, Redação e Estudo de Caso; 

x) Providenciar fiscais que utilizarão detectores de metais durante a 

realização das provas; 

y) Arcar com todas as despesas decorrentes de pessoal requisitado para 

fiscalização das Provas Objetivas, Redação e Estudo de Caso e de pessoal 

auxiliar utilizado para os serviços de sinalização, limpeza e conservação 

dos locais de provas, observados os parâmetros e quantitativos definidos 

pela própria CONTRATADA; 

z) Responsabilizar-se pela aplicação e avaliação das Provas Objetivas, 

Redação e Estudo de Caso, conforme discriminadas na Proposta Técnica 

n14D/2017; 

aa) Receber e analisar os recursos interpostos pelos candidatos, conforme 

procedimentos definidos no item 2.16 da Proposta Técnica n14D/2017; 
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bb) Dar conhecimento aos candidatos das decisões dos recursos por meio do 

site da CONTRATADA; 

cc) Responsabilizar-se por avaliar os candidatos com deficiência, aprovados e 

habilitados no Concurso Público, na forma do disposto no § 1º do artigo 

43 do Decreto nº 3.298, de 20/12/99; 

dd) Responsabilizar-se pela Avaliação dos candidatos habilitados que se 

autodeclararem negros; 

ee) Fornecer os resultados das Provas Objetivas, Redação e Estudo de Caso, 

na data a ser definida no Cronograma de Atividades; 

ff) Fornecer ao CONTRATANTEformulário específico, para que, no ato da 

posse, seja afixada uma foto 3x4 do candidato, como também, colhidas as 

assinaturas e a transcrição de uma frase; 

gg) Emitir Laudo Técnico, validando a identidade dos candidatos que foram 

convocados para a posse, com base no resultado emitido por exame 

grafotécnico. Este exame utiliza-se da cópia manuscrita de frase que 

consta das instruções da capa do Caderno de Prova e, da frase transcrita 

no formulário específico no momento do recebimento do material para a 

posse. O prazo para a validação será de até 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento do material para contraprova, considerando para tanto a data 

do recebimento do material; 

hh) Conservar as Folhas de Respostas de todos os candidatos, bem como 

modelos dos diferentes tipos de Cadernos de Questões, pelo prazo de 

validade do Concurso. 
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  5.2 - A CONTRATADA poderá, eventualmente, na sua conveniência 

operacional, e sem prejuízo da qualidade e segurança do processo, transferir as obrigações 

decorrentes do presente contrato, no que tange as atividades abaixo relacionadas que 

poderão ser executadas por empresas especializadas: 

a) Lanche para o pessoal envolvido na aplicação (fiscal, pessoal de apoio, 

coordenador...); 

b) Transporte local para os coordenadores; 

c) Despacho aéreo das provas; 

d) Perícia Médica; 

e) Contratação de ambulâncias e seguranças; 

f) Avaliação dos candidatos negros; 

g) Exame Grafotécnico. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 

 

 6.1 - Pela prestação de serviços técnicos especializados descritos na Proposta 

Técnica nº 14D/2017, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, por candidato efetivamente 

inscrito pagante, os valores a seguir discriminados: 

 

Cargos Valores devidos à CONTRATADA 

Analista Judiciário R$ 80,00 (oitenta reais) 

Técnico Judiciário 

 

R$ 62,00 (sessenta e dois reais) 
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6.1.1 - Havendo inscrições superiores a 40.000(quarenta mil)candidatos 

pagantes, oCONTRATANTE pagará àCONTRATADA, o valor de R$ 40,00 (quarenta reais), por 

candidato excedente, limitado o contrato ao montante máximo deR$ 3.000.000,00 (três 

milhões de reais). Eventuais custos adicionais queultrapassarem o montante máximo do 

contrato, de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), serão arcados exclusivamentepela 

CONTRATADA, não sendo devido qualquer acréscimo ou revisão contratual. 

 

6.2 - ACONTRATADA arcará com o valor da inscrição dos candidatos que 

tiverem os requerimentos de isenção do pagamento do valor de inscrição deferidos. 

6.3 - Os valores das taxas de inscrição serão recolhidos pelo candidato à 

conta única do Tesouro Nacional, mediante recolhimento por meio da GRU (Guia de 

Recolhimento da União), no código de receita própria e por Código de Recolhimentos - 

28883-7, Fonte – 150, Vinculação – 400, Tipo de Recolhimen- 

 

tos - 28883-7, Fonte – 150, Vinculação – 400, Tipo de Recolhimento – 7 e solicitado 

previamente ao TRE a sua homologação. 

 

                    6.3.1-O CONTRATANTEfirmará convênio com Instituição Bancária para o 

recolhimento do valor de inscrição, se necessário, arcandocom as despesas, bem como 

encaminhará, diariamente, o retorno dos pagamentos à CONTRATADA. 

 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

 



  
 

 

 

 

 

 

15 

7.1 - O pagamento dos serviços atribuídos a CONTRATADA será feito   em 3 

(três) parcelas, conforme abaixo: 

 

a) 1ª Parcela: 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato, paga até 05 

(cinco) diasúteis após a data de fechamento do cadastro de inscritos no 

Concurso; 

b) 2ª Parcela: 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, paga até 05 

(cinco) dias úteisapós a aplicação das Provas Objetiva, Redação e Estudo 

de Caso; 

c) 3ª Parcela: 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, paga até 05 

(cinco) dias úteisapós a homologação do Resultado do Concurso. 

 

7.2 - Na hipótese de que o CONTRATANTE não efetue à CONTRATADA o 

pagamento das correspondentes parcelas nas épocas e termos previstos no item anterior, 

serão devidos à 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. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO 

 

  8.1 - Quaisquer outras atividades complementares e não previstas neste 

Contrato poderão ser propostas pelos contratantes, cuja definição e responsabilidade serão 

objeto de Termo Aditivo. 
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8.2 - Este Contrato poderá ser modificado no todo ou em parte, por acordo 

entre as partes. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

9.1 - Compete à CONTRATADA manter o sigilo quanto às questões das 

provas, sendo de sua exclusiva responsabilidade a eventual quebra desse sigilo, se decorrente 

de ação ou omissão de seus empregados, prepostos ou de Bancas Examinadoras por ela 

constituídas. 

 

9.2 - A CONTRATADA, como órgão executor deste contrato, incumbe-se de 

organizar e contratar as bancas para elaboração e a correção das provas, devendo o 

CONTRATANTE acatar o critério tradicional da confidencialidade de sua constituição. O 

critério de que trata esta cláusula consiste, basicamente, na segurança e no sigilo da seleção 

quanto a: 

a) Manter-se exclusivamente na alçada da CONTRATADA a indicação dos nomes 

dos participantes, internos e externos, que integram as referidas bancas; 

b) A CONTRATADA considera como requisitos para seleção da Banca Examinadora, 

para a caracterização do notório saber, dentre outros, ter titulação acadêmica em 

área afim com a matéria examinada e/ou ser ocupante de cargo público ou 

privado da mesma carreira objeto do concurso ou equiparada e/ou ter 

anteriormente participado como membro de Banca Examinadora de, no mínimo, 

vinte concursos públicos. 

c) Assegurar absoluto sigilo quanto ao conteúdo das provas até o momento de sua 

aplicação. 
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9.3 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á, também perante terceiros, 

mormente os candidatos inscritos no Concurso Público, por prejuízos advindos do 

descumprimento de qualquer das atividades ou obrigações que lhe estejam afetas, nos 

termos deste Contrato. 

9.4 - Diante da impossibilidade técnica e legal de detecção e/ou interceptação 

de transmissões eletromagnéticas, feitas por intermédio de ponto eletrônico, telefonia celular 

etc., a CONTRATADA, em constatando eventos de tal natureza, e verificando pelos seus 

próprios meios o(s) nome(s) do(s) candidato(s) envolvido(s), procederá exclusivamente à 

anulação da(s) prova(s) do(s) mesmo(s). 

 

Tal procedimento estará restrito ao(s) candidato(s) envolvido(s), visto todas as medidas de 

segurança adotadas pela CONTRATADA para evitar tais ocorrências. 

 

9.5–A CONTRATADA deverá manter-se, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES COMUNS  

 

10.1 - Na ocorrência de algum fato superveniente que afete o estabelecido no 

presente Contrato, as partes proverão entre si meios e subsídios jurídicos ao seu alcance, 

para que se possa, em juízo, defender a validade do Concurso Público para provimentos de 

cargos, assim como, para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro.  
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1 - O descumprimento de quaisquer das obrigações descritas no presente 

instrumento poderá ensejar abertura do processo administrativo, garantindo o contraditório e 

a ampla defesa, com aplicação das seguintes sanções, de acordo com o Capítulo 4º da Lei 

8666/1993: 

a)advertência; 

b) multas: 

1. multa de 1,0% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, pelo 

atrasoinjustificadono cumprimento aos prazos estipulados no Cronograma de 

Atividades a ser definido, com limite de 07 (sete) dias. Após esse prazo, será 

considerado inadimplemento parcial, com multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor total do contrato. 

2. multa de 5,0% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato pelo não 

atendimento a quaisquer outras obrigações pactuadas que implique prejuízos 

ao CONTRATANTE, independente do ressarcimento dos danos à 

Administração; 

3. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato pela 

inadimplência reiterada das obrigações pactuadas; 

4. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato pelo 

inadimplemento total da contratação ou pela cessação da prestação dos 

serviços; 

c)Suspensão do direito de licitar, pelo prazo de até 02 (dois) anos, de acordo 

com a natureza da falta; 
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d)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. 

 

11.2 - Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe 

for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação final, o mesmo 

será automaticamente descontado do valora que fizer jus, acrescido de juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês. 

 

11.3 - As multas imputadas à CONTRATADA cujo montante seja superior ao 

mínimo estabelecido pelo Ministério da Fazenda e não pagas no prazo concedido pela 

Administração serão inscritas em Dívida Ativa da União e cobradas com base na Lei 6.830/80, 

sem prejuízo da correção monetária pelo IGP-M ou outro índice que porventura venha a 

substituí-lo. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 

12.1 -Ficará o presente contrato rescindido, a juízo da Administração, mediante 

formalização, assegurado o contraditório e ampladefesa, nos casos elencados nos artigos77 a 80 

da Lei 8.666/93, em decorrência de inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas 

neste Contrato, por qualquer das partes contratantes, assegurará à outra o direito de dá-lo 

por rescindido, mediante comunicação prévia, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias. 
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12.2 - Caso o presente Contrato venha a ser rescindido, suspenso ou adiado 

unilateralmente pelo CONTRATANTE, por razões supervenientes às estabelecidas no presente 

termo, o mesmo deverá arcar com todas as despesas até então efetivadas pela CONTRATADA 

com a realização dos serviços executados, para tanto, a CONTRATADA se valerá do Cronograma 

de Atividades a ser elaborado de comum acordo com o CONTRATANTE, apurando os custos 

respectivos e emitindo a Nota Fiscal e Fatura correspondentes aos valores despendidos. 

 

12.3 - Será também causa de rescisão contratual a alocação de funcionários pela 

CONTRATADA, para o desempenho dos serviços, que sejam cônjuges, companheiros ou parentes 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de 

direção e de assessoramento de membros ou juízes vinculados a este Tribunal, contrariando o 

Artigo 3º, resolução n.º 09 de 06/12/05 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

 

13.1 - As partes não responderão pelo descumprimento das obrigações ou 

prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, na forma do art. 393 do Código Civil 

Brasileiro, caso em que, qualquer das partes pode pleitear a rescisão contratual. 

 

13.2 - O período de interrupção dos serviços, decorrentes de eventos 

caracterizados como caso fortuito ou força maior, será acrescido ao prazo contratual. 
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13.3 - Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação da existência de 

caso fortuito ou de força maior, a parte impossibilitada de cumprir a sua obrigação deverá 

dar conhecimento à outra, por escrito e imediatamente, da ocorrência e suas consequências. 

 

13.4 - Durante o período impeditivo definido no item 13.3, as partes 

suportarão independentemente suas respectivas perdas. 

 

13.5 - Se a razão impeditiva ou as suas causas perdurarem por mais de 60 

(sessenta) dias consecutivos, qualquer uma das partes poderá notificar à outra, por escrito, 

para o encerramento do presente contrato, sob as condições idênticas às estipuladas no item 

13.4. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

14.1 - Estando a CONTRATADA sujeita a imunidade tributária em relação ao 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),por força do art. 150, inciso VI, letra 

“c” da Constituição Federal, c.c o art. 14, § 1º do Código Tributário Nacional e nos termos do 

respectivo Estatuto Fundacional,os preços referidos na cláusula sex- 

 

ta se reputam líquidos, de tal maneira que a CONTRATANTE, no ato do pagamento, se 

absterá de efetuar qualquer desconto tributário em relação ao mesmo, desde que apresente 

declaração de isenção com embasamento legal. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DOS CASOS OMISSOS 
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15.1 -Os casos omissos serão decididos peloCONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/99 e demais normas e 

princípios gerais aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

 

  16.1 - Fica eleito o foro da cidade de Curitiba/ PR como competente para 

dirimir quaisquer divergências oriundas do presente Contrato, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 16.2 - E por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente 

Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal. 

 

Curitiba, 19 de maio de 2017. 

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ 

Mônica Miranda Gama Monteiro 

Diretora-Geral 

 

 

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS 

Glória Maria Santos Pereira Lima 

Diretora-Presidente 


