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CONTRATO DE PRESTA<;AO DE SERVl<;OS TECNICO- ESPECIALIZADOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA E 0 

INSTITUTO QUADRIX PARA A ORGANIZA<;AO E REALIZA<;AO DE 
CONCURSO PUBLICO. 

0 CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, inscrito no CNPJ sob o n2 61.919.643/ 0001-28, sed,ado na SHIN CA 7, LOTE :!, BLOCO 

·s· - Lago Norte - Brasilia-OF, CEP 71S03-57, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato legalmcnte 

representado por seu Pres,dente, Juliano do Vale, brasileiro, casado, portadora da Cedula de ldentidade n. 2772, exped,da pela 

SSP/TO, e inscnto no CPF sob o nl! 451.71S.301-09, e o INSTITUTO QUADRIX, com sede na ST SHN quadra 02, bloco F, 87, SALAS 

1605 e 1606 Ed,ficio Execut ive Office Tower, 70702-906, Asa Norte, Brasilia/OF, inscrito no CNPJ sob ne. 08.412.130/0001-43, 

1oravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Presidente, Edison Tadeu Ferreira de Andrade, bras,lciro, 

ortador do CPF sob n2 525.411.268-91, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTA<;AO DE SERVl<;OS TECNICO 

ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZA<;AO E REALIZA<;AO DE CONCURSO PUBLICO, em conformidade com o art1go ::!4 inc,so Il l, da 

le, ne 8 666/93 e demais ordenamentos legais pertinentes, median l e as clausulas e as condi~oes adiante, que ace1tam e )e obr1gam, 

ra t1f1cam e outorgam, por s, e seus sucessores 

DO OBJETO 

Cl.AUSULA PRIMEIRA 

O presente contra to tern por objeto a p, esta\ao de servi,os t('cn1co e~pecializados com vistas a organizapo e reahza,ao de 

Concurso Pubhco. nos termos da proposta de pre)ta,:lo de serv11;os encaminhad.i pela CONTRATADA e .iprovada pt'lo 

CONTRATANTE, que fMa pane integrante deste contrato, ,ndepcndentemente de sua transcn,Jo. 

PARAGRAFO PRIMEIRO • 0 concurso publlco far Sf' j por 11\l'IO d ,lS f'l,IPJ \ ,l )egu,r: 

• 12 lase: Pr ova obje11va, de responsabllldade d.i CONTllATADA; 

• 2v lase: Pr o J d1scu1 s,va, de responsab1l1dadt> da CONTRATADA, 

PARAGRAFO SEGUNDO - Todas as fa~e~ do concur~o p<1bl1co ser~o rl•,1hz,1das no D1s111to h>deral 
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Este inst rumento e celebrado com dispensa de licita~ao, tendo por base as disposi~oes do artigo 24, inciso XIII, da lei n2 8.666/93, 

por se t ra tar a CONTRATADA de institui~ao brasileira, sem fins lucrativos, incumbida estatutariamente da realiza~ao de pesquisa 

e de ensino, com amplo domfnio no campo do conhecimento dos trabalhos - objeto deste contrato. 

Cl.AUSULA TERCEIRA 
A CONTRATADA, na qualidade de 6rgao executor deste contrato, incumbe-se de organizar as bancas para a elabora~ao e corr~ao 

dos inst rumentos de avalia~ao de sua responsabilidade, devendo o CONTRATANTE acatar o criterio tradicional da 

confidencialidadc de sua constitui<;ao. 

PARAGRAFO UNICO - O criterio de que trata o caput desta clausu la consiste, basicamente, na seguran~a e no sigilo da sele~ao 

quanto a: 

a) Manter se cxclusivamcnte na al~ada da CONTRATADA a ind1ca~ao dos nomes dos participantes, internos e externos, que 

integrem as rcferidas bancas; 

b) /\ssegurar absoluto sigilo quanta ao conteudo das provas ate o momenta de sua apl ica~ao. 

DAS OBRIGA(;OES 

Cl.AUSULA QUARTA 
Sl.\o obriea~or s das p.irtes, as expressamente previstas ncste contrato. 

---,----
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1. Realizar o concurso publico em conformidade com o objeto do contrato, constante na clausula primeira e de acordo com o 
disposto na Proposta de Presta~lio de Servi,;os vinculada ao presente contrato; 

2. Observar a leg1sla,;ao e as normas aplicaveis ao concurso publico, o Regulamento do concurso e o edital regedor do certame 
ap1ovado pclo CONTRATANTE; 

3. Responsabihzar-se pela elabora,;llo e confec,;ao do edital de abertura do concurso publico, de local e horario de realiza,;ao 
das provas, de convoca,;oes e de resultados preliminares e definitivos do certame, submetendo a aprova,;lio do 
CONTRATANTE as previas de todos os editais e comunicados referentes ao concurso publico; 

4. Divulgar o concurso em conformidade com a proposta de presta,;ao de servi,;os; 
S. Disponibihzar central de atendimento aos candidatos, nos termos da Proposta de Presta,;ao de Servi~os, oferecendo 

atendimento por telefone, e-mail ou carta, alem de atendimento diferenciado aos portadores de deficiencia, com vistas a 
f proporcionar-lhes as condi~oes necessarias a participa~lio no certame, observados os criterios de viabilidade e de 

razoabilidade; 
6. Responsabihzar-se pela confec,;ao do boleto de cobran,;a, que estara disponivel durante o periodo de inscri,;ao; 
7. Desenvolver sistema computacional para homologa,;ao das solicita~oes de isen,;ao de taxas de inscri~ao deferidas aos 

candidatos; 
8. Elaborar cadastro computacional especifico para o registro de dados do concurso publico, que envolvera a cria~ao, a 

produ,;ao e o desenvolvimento de sistema computacional de armazenamento dos dados cadastrais, em que serao guardadas 
todas as informa,;oes pertinentes aos candidatos regularmente inscritos. No momenta oportuno, essas informa,;oes serao 
cedidas ao CONTRATANTE; 

9. Responsabilizar-se pela cria~ao grafica, composi~ao, pcrsonaliza~ao e padroniza~ao de todos os formularios de 
digitaliza~ao/mterpreta,;lio de imagens de documentos, a serem utilizados na sele~ao, dentro dos padroes exigidos pelos 
equipamentos de le1tura; 

10. Elaborar os instrumentos de avalia,;ao; 
11. Elaborar provas objet ivas, que serao compostas por 120 itens (nivel medio e nivel superior) CERTO E ERRADO, e prova 

discursiva. 
12. Revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas objetivas e discursivas; 
13. Corrigir as provas discursivas de candidatos aprovados na prova objetiva e em numero definido no edital do concurso; 
14. Responsabilizar-se pelos servi,;os especializados indispensaveis a aplica,;ao dos instrumentos de avalia,;ao de sua 

responsabilidade, como a aloca,;ao de recursos humanos e materiais ea cessao de espa,;o fisico. Toda a equipe envolvida na 
loglst ica de aplica,;lio recebera t reinamento especi fico. 

1s . Julgar os recursos administrat ivos interpostos por candidates, relativos as provas e as etapas de sua responsabilidade, 
subsidiar as respostas as a,;oes judiciais propostas em desfavor do CONTRATANTE, e responder as que em seu desfavor seiam 
propostas, ambas referentes aos instrumentos de avalia,;ao, tudo em conformidade com a proposta de presta~ao de serv1,;os; 

1s .1 Disponibilizar os meios necessarios, inclusive de tecnologia da informa,;ao para recebimento dos recursos interpostos pelos 
candldatos em todas as fases do certame. 

16. Encaminhar os resultados do concurso ap6s a devida analise dos recursos pertinentes, em listagem e relatcirios (elaborados 
cm PDF e/ou Excel ou outro software a ser defmido por acordo entre as partes), via midia digital, de acordo com as 
especif1ca,;ocs cont idas da proposta de presta,;ao de serv1,;os; 

17. Utillzar seus servidores na execu,;lio dos servi,;os ora contratados, podendo, de acordo com as necessidades, fazer outras 
contrata,;ocs por sua cxclusiva inicla tiva e rcsponsabilidadc, na forma da lei, notadamente, as previstas no art1go 10, inc1so 
11, alfnea "dH; art. 24, mciso II, e art. 2S da lei n!! 8.666/93; 

18. Rcmuncrar St'us scrv1dores, colaboradores c prestadores de serv1,;o de acordo com a legisla,;ao em vigor; 
19. Cxccutar dir<'tamc>nlt', de maneira Integral, o objcto dcste Cont rato; 
20. Guardar. pelo prazo de dois anos, contando a partir da homologa,;lio do resultado final do concurso publico, em local 

apropr1ado, .is folh,is de frcqucncla c as dcmais planilhas de todos os candldatos, bem como os exemplarcs de todas as 
provas aplicadas no concurso publico; 

21. /\rear com todos os t'ncargos de natureta fisc,11 1 claclonados, dircta ou indirctamente, com o cumprimento do serv1,;0 

cont r.ito; 
22. Cntrrc,11 o rl'\ultado final do ccrtam<' ao CONTRATANTE, P 

llr JultJno d o VJlt• I dl\011 I JdPu I,';:•~ •• J
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23. Cumpri r com todas a b . 
c so ngac;oes contratuais, sob pcna de rescisao contratual. 

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 CONTRATANTE compromete-se a: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 . • 6. 

7. 

8. 

9. 

F~rnecer todas as informac;oes necessarias a elaborac;ao do concurso, tais como a legislac;ao atinente ao certame, cargos, 

numero de vagas, descric;ao das atribuic;oes e requisites para provimento, indicac;ao da localizac;ao das vagas, remunerac;ao, 
bem como, outras informac;oes relevantes ao concurso publico; 

Articular-Se com a CONTRATADA, quanto as datas relat ivas as atividades constantes dest e Contrato, e fazer cumprir um 
cronograma exequivel; 

Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio de representantes devidamente credenciados, que se encarregarao 
dos contatos com a CONTRATADA para esclarecimentos deste Contrato; 

Responsabilizar-se pelo envio e o onus das publicac;oes, na lmprensa Oficial, de todos os editais e comunicados referentes ao 
concurso publico. 

Abster-se de elaborar e/ou divulgar editais, comunicados, formularios, cadastros e listagens sem a expressa anuencia da 
CONTRATADA; 

Solicitar informac;oes a CONTRATADA, via offcio, de recurses administrativos ou ac;oes judiciais propostas em desfavor do 

CONTRATANTE, os quais serao respondidos em um prazo minima de 5 (cinco) dias uteis a contar de seu recebimento, 

ressalvados os cases em que os prazos judiciais maxi mos exigirem prazo inferior, de acordo com a natureza da Ac;ao Judicial; 

Cumprir com todas as obrigac;oes contratuais, sob pena de rescisao contratual; 

Notificar a CONTRATADA, via oficio, a respeito de imperfeic;oes, fa lhas ou irregularidades constatadas na execuc;ao dos 

servic;os, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias; 

Arcar com t odas as despesas ja realizadas e devidamente comprovadas pela CONTRATADA, caso ocorra a suspensao e/ou 

cancelamento do concurso publico, exceto em decorrencia de decisao judicial, nao sendo a causa originada pela 
CONTRA TADA. 

10. Homologar o resultado final do concurso. 

ClAUSULA QUINTA 
A CONTRATADA compromete-se a organizar e executa r as at ividades relativas aos servic;os tecnicos especializados em 

conformidade com objeto do presente Contrato e lhe cabera, a titulo de pagamento dos servic;os prestados, o recolhimento 

integral do valor da t axa de inscric;ao para o concurso publico, pago pelos candidates inscritos, conforme a seguir: 

~1 Taxa de inscric;ao para cargos de nivel media: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) 

b) Taxa de inscric;ao para cargos de nivel superior : R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas com a execuc;ao dos servic;os serao provenientes da taxa de inscric;ao arrecadada, nao 

havendo nenhum onus para o CONTRATANTE, com excec;ao as publicac;oes na lmprensa Oficial. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Os recolhimentos dos valores pages referentes as taxas de inscric;ao serao diretamente feitos a 
CONTRATADA em conta bancaria de sua titularidade. 

PARAGRAFO TERCEIRO - Eventuais valores recebidos a t itulo de pagamento de t axa de inscric;ao pelo pr6prio CONTRATANTE, por 

motivo de excec;ao justificada, deverao ser imediatamente repassados a CONTRATADA. 

PARAGRAFO QUARTO - Nao cabera ao CONTRATANTE pleitear, a que t it ulo for, nenhuma parcela do montante recolhido de taxas 

de inscric;ao para o concurso publico em quest ao. 

DAVIGENCIA 

CI.AUSULA SEXTA 
Este cont rato vigorara por 12 (doze) meses, contados a part ir da data de sua assinatura, t endo eficacia ap6s a publicac;ao de seu 

extrato na lmprensa Oficial, podendo ser prorrogado mediante acordo ent re as partes, nos termos do artigo 57 da lei nQ 8.666/ 93. 

Representante CFO 

Dr. Juliano do Vale 

Represcntanl e Contratada 

Edison Tadeu Ferreira 

Andrade 

estemunha~ - Testemunha 
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PARAGRAFO PRIMEIRO _ O razo . . . 
interposi ao de recur P . de v,genc,a do pre rntc instrumcnto scra prorrogado autom.itic;imcnte na h1 p6tcsc de 
seu termo final cond, 

0 
por qua,sque~ dos part icipc , au par u pcnsao do mcsmo por dccis o judicial/administrativa, ficando o 

cionado ao t rans1to cm Julgado dos rccurso ou das mcdidas judiciais interpostas. 

PARAGRAFO SEGUNDO _ Ob . . 
t ao logo ha·a a h _ edecido O prazo e t1pulado no copuc d sta clausula, considerar-se ao ultimados os rc feridos scrvit;os 

J omologar;ao do resultado final do concurso publico. 

0

DA Al TERA~Q po CONTRA TO 

C~USULA SETIMA 

? present e Contrato podera ser alterado, em casos previstos no artigo 65 da lei nQ 8.666/93, med1ante termo adit ivo, em que haja 
interesse do CONTRATANTE, com apresentai;:ao das devidas justificat ivas, e nao haja modificar;ao de seu objeto conforme 
leg1slat;ao igente. • 

C~USULA OITAVA 

o curso da execui;:ao dos servit;os e em sua entrega, cabera ao CONTRATANTE fiscalizar o cumprimento da execut;ao do objeto, 

conforme as especificai;:oes exigidas, com vistas ao recebimento a contento do objeto deste Contrato, sem prejuizo da fiscahzai;:ao 
exercida pela CONTRATADA. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizai;:ao exercida pelo CONTRATANTE estara a cargo de responsavel, a ser designado, para 
acompanhamento dos servii;:os objeto deste Contrato. 

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 CONTRATANTE comunicara a CONTRATADA, via oficio, as deficiencias porventura venf1cadas na 

execui;:ao dos servii;:os, para imediata correi;:ao, sem preju izo das penalidades cabiveis ao caso, resguardando o cont radit6no ea 
ampla defesa. 

PENAlilDADES NAVIGENCIA DO CON RATO 

C~USULA NONA 
inexecu~o total ou parcial do Contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sujeitara as penalidades prev1stas nos art1g , 6 

·c 87 da lei n<i8.666/93. 

PARAGRAFO UNICO - A multa prevista no artigo 86 e no incise 11 do artigo 87 da Lei nQ 8.666/93 sera de 5% p.1r,1 a inexecu 5 

total e de 2,5% para a inexecui;:ao parcial, calculada sobre o quantum arrecadado com as ta a de in crir;ao. 

Cl.AUSULA DECI MA 
As partes nao responderao pelo descumprimento das obrigar;ocs ou prejulzos result.inte de caso fortui to ou forr;a milior, n;:i forma 
do artigo 393 do C6digo Civil Bras1leiro, caso cm que qualque, das pan es pode pleite;:ir a re ci ao concratuil l. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - o periodo de 1nterrupi;:ao dos servir;os, dccorrentcs de eventos c;:iracterizados coma aso fortuito au 

fori;:a maior, sera acrescido ao prazo contratual. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo circunstancias que just1fiquem inov;ir;ao da ex, tencia de c~1so fortuito ou de forr;:i ,mior, J 

parte impossibili tada de cumprir a sua obrigar;ao dcver,i dar conhccinw nto a ou tra, por escrito e 1mediatamentc, dJ ocorrt'-nc1,1 r 

suas consequencias. 
PAAAGRAFO TERCEIRO - Durant e o periodo impedit ivo dcf1n1do no pa,,\grafo segundo, ,is partes supo, tar:lo indepcndrnt~mrntr 

suas respect ivas pcrd as. 

Re p, ese ntdnte cro 
Or Jul, ano do Vale 

R1.1p1 l4 \ l'OlJ fl l t.> Cont 1.tt . J 
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PARAGRAFO QUARTO _ Se a ra - . . . t \J LMcA 
uma das partes od . . . zao impedit iva ou as suas causas perdurarem por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, qualquer 
estipuladas P • era notificar a outra, por escrito, para o encerramento do presente Contrato, sob as condic;oes identicas as 

no paragrafo terce1ro. 

Cl.AUSULA DECIMA PRIMEIRA 

Serao de responsabilidade do CONTRATANTE o envio e o onus das publicac;oes, na lmprensa Oficial, do extrato do contrato, de 
todos os editais e comunicados referentes ao concurso pubico. 

llOSJ\TOS AP6..S.A_ PUBLICJ\~AO DO RESULT DO FINAL 

r .l.AUSULA DECIMA SEGUNDA 

resultado final do concurso sera divulgado, na integra, no site oficial do concurso, pela CONTRATADA, que encaminhara ao 

CONTRATANTE o edital de homologac;ao de resultados para publicac;ao em Diario Oficial, assim como as listagens de dados, 

contatos e enderei;:os dos candidates habilitados, em ordem de classificac;.ao dentro de seus respectivos cargos, e as estatfsticas e 
re lat6rios finais do processo. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Sera de responsabilidade do CONTRATANTE a publicac;ao do edital de homologac;ao de resultados, na 
lmprensa Oficial. 

PARAGRAFO SEGUNDO - lgualmente, sera de responsabilidade do CONTRATANTE a convocac;ao e a contratac;ao dos candidates 
habilitados, realizac;ao de perfcia medica, nos casos exigidos, e exames admissionais, na forma da lei, respeitando o quadro de 

vagas estabelecido no edital normative e de acordo com a necessidade e interesses do CONTRATANTE, dentro do periodo de 
validade do certame. 

PARAGRAFO TERCEIRO - Ap6s a publicac;ao do resultado final do concurso e envio do edital de homologac;ao de resultados, a 
CONTRATADA oferecera suporte juridico durante todo o periodo de validade do concurso, nao cabendo a CONTRATADA nenhuma 
responsabilidade sobre os atos de convocac;ao e contratac;ao, que deverao ser realizados e tornados publicos pelo CONTRATANTE. 

- l.AUSULA DECIMA TERCEIRA 
A inexecuc;ao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos 77, 78, incisos I a VIII, XII e XVII, 

artigo 79 da lei nQ 8.666/93. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o 

contradit6rio e a ampla defesa. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisao do Contrato podera ser: 

a) Determinada par ato unilateral e par escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a VIII; e de XII a XVII do 
artigo 78 da lei n!! 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedencia minima de trinta dias; 

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniencia para o CONTRATANTE; 

c) Judicial, nos termos da legislac;ao vigente sabre a mat eria. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisao administrativa ou amigavel sera precedida de ato escrito e fundamentado da autoridade 

competente. 

Representante cro 
Dr Juliano do Vale 

1 es1emunha Testemunha PR~~ CFO 

}_~ \ 
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PARAGRAFO TERCEi RO . Quand . - % 0 a resc1sao ocor I Jr- /> CA 
culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos rer_ c?m base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei ne 8.666/93 ~e~ quc haja 
pagamentos devidos pela execu~ao do Contrat pr~Jdu12os regula~n~ente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos 

0 ate ata de resc1sao. 

PARAGRAFO QUARTO C 
- aso o presente Contrato e h . . 

CONTRATANTE per razoes superve . v n a a ser rescmd1do, suspense ou adiado unilateralmente pelo 
nientes ao presente tenno t d a 

CONTRATADA com a realiza~ao d . , es e ever arcar com todas as despesas ate entao efetivadas pela 
candidates devendo se v I C os serv,~os executados, incluindo as despesas com a devolu~ao do valor de inscri~ao dos 

' a er a ONTRATADA do c b . 
emitida a Neta fiscal e F t ronograma esta elec1do entre as partes, apurados os custos respect,vos e 

a a ura correspondentes aos valores despendidos. 

_DOS CASOS OMISSOS 

Cl.AUSULA DECIMA QUARTA 

O~ ca_s~s omissos neste Contrato serao resolvidos conforme os preceitos de direito publico, aplicando-lhes, supletivamente, os 
~1nc1p10s da teoria geral dos Contratos e as disposi~oes de direito privado. 

Cl.AUSULA DECIMA QUINTA 

Fica eleito o foro de Brasilia/OF, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer 
duvida oriunda da execu~ao deste instrumento em obediencia ao que dispoe a lei n2 8.666/93 e o art. 109, inciso I, da Constitui~ao 
Federal Brasileira de 1988. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em duas vias de igual teor e form a, para que surtam 
um s6 efeito, as quais, depois de lidas, serao assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas. 

Brasilia/OF, 21 de mar~o de 2017. 

_ _r.D!>J.+HATANTE 
rONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA 

41filiano do Vale 
Presidente 

TESTEMUNHAS: 

c/ 

Presidente 

Nome: _ _ ___ _ __________ _ _ _____ ___ _ _ _ _ ___ _ _ _____ _ 

CPF: _ _ ___ _ _ ___ ___ ___ _ 


