
Câmara Municipal de Ilha Comprida
- Estância Balneária – 

EXTRATO DE CONTRATO

A Câmara Municipal de Ilha Comprida, em observância ao que dispõe o caput do

artigo 26, combinado com o parágrafo único do artigo 61, ambos da Lei Federal nº

8.666/93, faz saber que celebrou contrato nos seguintes termos:

Processo  :   n° 015/2018

Modalidade: Dispensa, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei n° 8.666/93

Contrato: n° 010/2018 de 14/09/2018

Contratado: Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social – Imais.

Endereço: Rua dos Morás, 83 – Vila Madalena, São Paulo Capital

CNPJ: 08.179.183/0001-66

Objeto:  Prestação  de  serviços  técnicos  especializados  de  planejamento,

organização e execução de concurso público a ser promovido pela contratante,

destinado ao provimento de vagas em seu quadro de pessoal, com vistas a seu

desenvolvimento institucional. 

Data da assinatura: 14 de Setembro de 2018

Vigência: O prazo para início da execução do objeto do contrato será imediato,

após a assinatura, findando-se a vigência do mesmo na data de homologação do

respectivo concurso público.
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Valor global: Valor total fixo estimado de R$ 45.800,00 (quarenta e cinco mil e

oitocentos reais) para a quantidade estimada de até 800 (oitocentos) candidatos

inscritos. As taxas de inscrições deverão ser utilizadas para amortização do custo

com a execução dos serviços, sendo estes valores recebidos diretamente pela

contratada, em conta específica para este fim, sendo os valores das taxas de

inscrição  de:  R$  54,00  (cinquenta  e  quatro  reais)  para  os  cargos  que  exijam

escolaridade de nível médio; e R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos que exijam

escolaridade de nível superior. Caso o valor total arrecadado seja inferior ao valor

fixo estimado, a contratante pagará à contratada a diferença entre o valor total

arrecadado  e  o  valor  total  fixo  estimado.  No  caso  de  haver  mais  de  800

(oitocentos) candidatos efetivamente inscritos, o valor arrecadado com as taxas

de inscrição, até a inscrição de número 1.000 (um mil), ficará integralmente com a

contratada, compondo o preço pela prestação dos serviços. Caso a quantidade de

candidatos efetivamente inscritos seja superior  a  1.000 (um mil),  a  contratada

compromete-se a reverter 10% (dez por cento) do valor arrecadado excedente à

contratante, considerando-se, para efeitos da aplicação da presente cláusula a

inscrição  de  nº  1.001  (um mil  e  um)  até  a  inscrição  de  nº  1.600  (um  mil  e

seiscentos).  Caso  o  número  total  de  candidatos  efetivamente  inscritos  seja

superior a 1.600 (um mil e seiscentos), o valor excedente arrecadado a partir da

inscrição nº 1.601 (um mil seiscentos e um) será revertido em sua totalidade à

contratante,  descontadas  as  taxas  de  cobrança  bancária.  Os  valores  acima

estabelecidos serão suficientes para o ressarcimento de todas as despesas com a

prestação  dos  serviços,  inclusive  impostos,  encargos  de  qualquer  natureza,

tributos,  seguros,  fretes,  transportes,  enfim  todos  os  custos  e  despesas

necessárias à perfeita execução dos serviços. O pagamento da diferença entre o

valor arrecadado e o valor fixo estimado, conforme subitem “3.2.1.” do presente

contrato, caso exista,  será pago pela contratante à contratada, por ocasião da

entrega  final  dos  resultados  do  concurso  público.  A  contratada  deverá

disponibilizar à contratante acesso à estatística de inscrição, bem como relatório
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da conta de recebimento das inscrições a fim de apuração do total de candidatos

efetivamente  inscritos  e  valor  total  arrecadado.  As  inscrições  recebidas  com

isenção  do  pagamento  da  taxa  de  inscrição,  será  totalmente  custeado  pela

contratante,  no  caso  da  ocorrência  do  disposto  no  subitem  “3.2.1.”,  ou  será

amortizado do total  a ser repassado pela contratada a contratante,  nos casos

dispostos nos subitens “3.2.3.”  e  “3.2.4.”  do  presente contrato.  Para  efeito  de

dedução da taxa de cobrança estabelecida no item “3.2.4.” do presente contrata,

fica registrado o valor de R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos) por

boleto efetivamente pago.
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