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Timbre
 Coordenadoria Administra�va

Rua 1.137, nº 229 - Setor Marista - Bairro Setor Marista - Goiânia-GO - CEP 74180-160
Telefone: (62) 3230-4769 - www.crago.org.br

 
  

CONTRATO Nº 39/2022/CRA-GO

PROCESSO Nº 476908.000350/2022-16

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS
E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, COM INTERVENIÊNCIA DA FUNDAÇÃO DE APOIO À

PESQUISA PARA O  DESENVOLVIMENTO DO PROJETO “CONCURSO PÚBLICO DO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS – CRA/GO”.

 

 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS – CRA/GO, pessoa
jurídica de direito público de natureza autárquica, com sede no(a) R. 1137, 229 - St. Marista, Goiânia - GO,
74180-160 / Estado de Goiás, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.299.388/0001-73, neste ato representado(a)
pelo(a) Presidente, Adm. Samuel Albernaz, portador da Cédula de Identidade nº 192/CRA-GO;

 

CONTRATADA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG, instituição federal de ensino e
pesquisa de nível superior, constituída como autarquia educacional de regime especial e vinculada ao
Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834-C, de 14/12/1960, e reestruturada pelo Decreto n.º 63.817,
de 16/12/1968, inscrita no CNPJ n.º 01.567.601/0001-43, com sede no Campus Samambaia, Goiânia-GO,
CEP: 74.001-970, neste ato representada pela REITORA, Profa. Dra. ANGELITA PEREIRA DE LIMA,
brasileira, casada, portador da Carteira de Identidade nº. 1333488 – SSP/GO e CPF nº. 363.357.701-72,
residente e domiciliado nesta Capital, credenciado por Decreto Presidencial de 10/01/2022, publicado no
DOU do dia 11/01/2022, com competência constante do respectivo Estatuto, doravante denominada
simplesmente UNIVERSIDADE ou CONTRATADA e através do INSTITUTO VERBENA (CENTRO
DE SELEÇÃO), neste ato representado pela sua diretora executiva, Profa. Dra. CLACI FÁTIMA
WEIRICH ROSSO;

INTERVENIENTE ADMINISTRATIVA: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA –
FUNAPE, entidade estatutariamente incumbida da pesquisa e do desenvolvimento institucional, com
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Universidade Federal de Goiás –
 UFG, constituída nos termos da escritura pública de 02 de junho de 1981, lavrada no Cartório do Primeiro
Ofício de Notas da Comarca de Goiânia, no livro nº 730, fls. 150/157, com sede no Av. Esperança, nº 1533,
Campus Samambaia – UFG Goiânia/GO, CNPJ nº 00.799.205/0001-89, neste ato representada por seu
Diretora Executiva prof. Dr. Sandra Mara Matias Chaves, brasileira, portadora da Carteira de Identidade nº.
745836 – SSP/GO e CPF nº 167.056.881-49, residente e domiciliado nesta Capital, doravante
denominada INTERVENIENTE:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto deste contrato a execução do projeto: “CONCURSO PÚBLICO DO CONSELHO
REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS – CRA/GO” que compreende os serviços de
organização, planejamento e realização de processo seletivo público visando o provimento de cargos e
formação de cadastro de reserva, de nível superior e médio, do Conselho Regional de Administração de
Goiás – CRA/GO”, que serão prestados consoante condições e especificações estabelecidas no Termo de
Referência nº 51/2022/CRA-GO, anexado no Processo SEI nº 476908.000350/2022-16.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os termos deste CONTRATO e do referido projeto estão discriminados no
Plano de Trabalho, com base nas definições legais, o qual, juntamente com o próprio projeto e com o Termo
de Referência nº 51/2022/CRA-GO, passa a fazer parte integrante deste CONTRATO, independentemente da
sua transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A UFG através do Instituto Verbena (Centro de Seleção) será responsável pela
organização de todas as fases do processo seletivo até a homologação final.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato vincula-se ao Termo de Referência nº 51/2022/CRA-GO e à
proposta apresentada pela CONTRATADA, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

Sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas deste contrato, as partes obrigam-se ao seguinte:

I – Obrigações da CONTRATANTE:

1. Encaminhar para publicação na imprensa oficial os editais elaborados pela contratada, arcando como
respectivo ônus referente a essa publicação, e, ainda, as listagens, os comunicados e quaisquer
exigências materiais pertinentes ao concurso, inclusive a lista de aprovados, nos termos das exigências
legais;

2. Participar, juntamente com os outros partícipes, na execução, supervisão e avaliação das atividades
desenvolvidas, dentro do que fora previsto no Termo de Referência nº 51/2022/CRA-GO;

3. Encaminhar, formalmente, com a necessária antecedência, as informações, documentos, os recursos e
os dados que se façam indispensáveis à adequada execução do Projeto, objeto do presente
CONTRATO, colocando-os à disposição da CONTRATADA;

4. Indicar servidores pertencentes ao seu quadro de pessoal, indispensáveis à execução dos serviços, sem
que isso implique em disposição e/ou prejuízos no desenvolvimento das atividades normais e próprias
dos indicados, no cotidiano da INTERVENIENTE;

5. Zelar pelo bom nome do outro, respondendo pelo uso indevido e pelas perdas e danos daí decorrentes.

II – Obrigações da CONTRATADA:

1. Aprovar o Projeto, segundo os pressupostos legais, e este CONTRATO perante as instâncias
administrativas competentes;

2. Executar as atividades visando à implementação e o desenvolvimento do Projeto conforme detalhado
no Plano de Trabalho e no Termo de Referência nº 51/2022/CRA-GO;

3. Exercer a condução técnica, prestando apoio científico e tecnológico necessário ao melhor
desempenho no desenvolvimento do Projeto;

4. Autorizar a participação dos servidores da INTERVENIENTE, conforme relacionados no Plano de
Trabalho, nos termos da lei e das normativas da CONTRATANTE que disciplinem a matéria, sem que
isto implique em disposição e/ou prejuízos no desenvolvimento das atividades normais e próprias dos
indicados, no cotidiano da CONTRATANTE;

5. Permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações
existentes em suas próprias dependências, sem que isto implique em disposição e/ou prejuízos no
desenvolvimento das atividades normais e nos termos da legislação regente.

6. Indicar coordenador encarregado das atividades de assessoramento ao planejamento do projeto o qual,
conjuntamente com a INTERVENIENTE, será responsável pelo acompanhamento e avaliação das
atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto;

7. Executar as atividades previstas no projeto, no Termo de Referência nº 51/2022/CRA-GO e neste
Contrato visando o cumprimento do seu objetivo, e

8. Acompanhar e avaliar o atendimento dos resultados esperados sobre a execução das atividades
previstas no Plano de Trabalho – PTR.

III – Obrigações da INTERVENIENTE:

1. Receber os recursos financeiros por meio das inscrições ao processo seletivo público em conta
específica do projeto, conforme dispõe a Cláusula Quinta e o Termo de Referência nº 51/2022/CRA-
GO;
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2. Efetuar todas as despesas, aquisições e contratações necessárias à execução do projeto;
3. Atender aos melhores procedimentos de administração, sendo que todos os materiais e serviços

contratados são de responsabilidade da INTERVENIENTE;
4. Efetuar os respectivos pagamentos, obter a documentação comprobatória e guardar todos os

documentos dos gastos efetuados, sendo que os mesmos devem ser emitidos em nome da
INTERVENIENTE;

5. Contratar pessoal técnico e científico requerido para o desenvolvimento dos serviços;
6. Disponibilizar pessoal administrativo para o apoio ao projeto;
7. Cumprir todas as obrigações legais de qualquer natureza, notadamente as referentes às leis trabalhistas,

previdenciárias, fiscais e também acessórias, ficando, dessa forma, expressamente excluída a
responsabilidade e solidariedade da CONTRATANTE e da CONTRATADA sobre tal matéria e

8.  Responsabilizar-se por seus empregados, sobre qualquer dano que venha a ser causado em
decorrência da execução objeto deste contrato, bem como por atender todas as obrigações trabalhistas,
previdenciárias e legais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VÍNCULO

Os empregados ou prestadores de serviços da INTERVERNIENTE que, em função do objeto deste Contrato,
estiverem executando atividades para a CONTRATANTE não terão vínculo empregatício algum com a
CONTRATANTE ou CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

Este Contrato entra em vigor na data de sua assinatura, encerrando sua vigência após o transcurso do prazo
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II e § 1º da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O custo estimado do presente Contrato é de aproximadamente R$99.300,00 (noventa e nove mil e trezentos
reais) que será captado pela INTERVENIENTE por meio das taxas de inscrições dos participantes no
processo seletivo público.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Do valor captado com as inscrições, retiradas todas as despesas realizadas no
processo publico seletivo, o excedente na conta do projeto deverá ser revertido ao CONTRATANTE,
conforme previsto no Termo de Referência nº 51/2022/CRA-GO.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese do valor captado com as inscrições ser inferior as despesas do
processo, o CONTRATANTE repassará para a INTERVENIENTE a diferença apurada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - o valor a ser cobrado de inscrição ao processo público seletivo está
especificado na proposta apresentada pela CONTRATADA, adotando-se o valor de taxa de inscrição de R$
30,00 (trinta reais) para os cargos de Nível Médio e R$ 40,00 (quarenta reais) para os cargos de Nível
Superior, atendendo aos subitens 8.2.14 e 11 do Termo de Referência nº 51/2022/CRA-GO.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O pagamento dos custos do processo seletivo público será proveniente dos valores cobrados nas taxas de
inscrições, que será arrecadado pela INTERVENIENTE, motivo pelo qual não há incidência de dotação
orçamentária da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO

Para acompanhar a execução do projeto, objeto deste Contrato, segue identificação da coordenação técnica:

Pela CONTRATANTE

Nome: Lidiane de Paula Montenegro

Profissão: Administradora
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Endereço de Trabalho: Rua 1.137 nº 229 Setor Marista - Goiânia

Telefone: 62- 3230-4711

E-mail: ass.presidencia@crago.org.br

 

Pela CONTRATADA

 

Nome: Claci Fátima Weirich Rosso

Profissão: Professora

Endereço de Trabalho: Rua 226 qd. 71 Setor Universitário – Goiânia Go

Telefone: 32093630/31

E-mail: claci@ufg.br

Pela INTERVENIENTE

Nome: Bruno Machado

Profissão:

Endereço de Trabalho: Campus Samabaia

Telefone: 32167307

E-mail: bruno@funape.org

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

Qualquer alteração processar-se-á através de termos aditivos aprovados e assinados pelas PARTES.

Parágrafo Único - É vedada a modificação do objeto.

CLÁUSULA NONA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente Contrato decorre do Processo SEI nº 476908.000350/2022-16, de Dispensa de Licitação,
conforme despacho oferecido pela Comissão de Licitação; Memorando nº 311 e o Termo de Referência nº
51/2022/CRA-GO; e homologado pelo Presidente do CRA-GO e que o mesma reger-se-á pelas normas
estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1.993, e alterações posteriores introduzidas pela Lei
Federal nº 8.883/94, de 08 de junho de 1.994.

CLÁUSULA DÉCIMA– FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO

Qualquer atraso ou falha no cumprimento deste Contrato por parte da FUNAPE em relação à execução dos
serviços, quando ocasionados por motivo de força maior e/ou caso fortuito, conforme definição no Artigo
393, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2.002 - Código Civil Brasileiro, não constituirá motivo para rescisão
ou reclamação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CESSÃO

Os direitos e obrigações do presente contrato não poderão ser por qualquer forma, cedidos ou transferidos
por qualquer das partes, que se obrigam por si ou seus herdeiros ou sucessores à fiel execução do disposto
neste instrumento, salvo em caso de expressa anuência das Partes.

mailto:ass.presidencia@crago.org.br
mailto:claci@ufg.br
mailto:bruno@funape.org


14/11/2022 11:48 https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=587d723aa9&attid=0.2&permmsgid=msg-f:174630…

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=587d723aa9&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1746309317693172175&th=… 5/7

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas da execução físico-financeiro deverá ser apresentada à CONTRATADA, e postada em
sitio mantido pela INTERVENIENTE na rede mundial de computadores - Internet.

Parágrafo Primeiro – A INTERVENIENTE divulgará semestralmente relatórios indicando os valores
executados, discriminando a relação dos pagamentos efetuados de qualquer natureza em decorrência da
execução deste CONTRATO.

Parágrafo Segundo – A prestação de contas final deverá ser encaminhada até 60 (sessenta) dias contados a
partir da data do término da vigência, e abrangerá os aspectos contábeis, de legalidade, efetividade e
economicidade sendo instruída com os seguintes documentos:

1. demonstrativo de receitas e despesas;
2. cópia dos documentos fiscais;
3. relação de pagamentos discriminando, quando couber, as respectivas cargas horárias de seus

beneficiários;
4. cópias de guias de recolhimento;
5. atas de seleção pública, se for o caso;
6. termo de doação dos bens adquiridos.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA elaborará relatório final de avaliação com base nos documentos
indicados no parágrafo segundo desta cláusula e demais informações relevantes sobre o projeto, atestando a
regularização das despesas realizadas pela fundação de apoio, o atendimento dos resultados esperados no
plano de trabalho e a relação dos bens adquiridos em seu âmbito.

Parágrafo Quarto – A INTERVENIENTE manterá em seus arquivos, zelando pela guarda e conservação,
os documentos fiscais produzidos por força de execução deste CONTRATO, pelo prazo de 10 (dez) anos
contados a partir da data de aprovação da prestação de contas final.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– Proteção de Dados Pessoais

O uso compartilhado de dados e informações pessoais pelos partícipes no âmbito deste CONTRATO, devem
observar os requisitos para o tratamento desses dados, atender sua finalidade pública, com o objetivo de
executar as competências legais e respeitar as suas vedações, nos termos dos art. 7° a 26 da Lei n° 13.709, de
14 de agosto de 2018 (LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), observado o prazo de entrada em
vigor da referida lei.

Parágrafo Primeiro - Fica vedada a transferência a entidades privadas de dados pessoais constantes de bases
de dados pessoais constantes nas bases de dados, objeto do presente Contrato, na forma do §1° artigo 26 da
Lei n° 13.709/2018.

Parágrafo Segundo - Os partícipes, quando aplicável, devem ainda, nos termos da Lei n° 13.709/2018:

I – manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando
baseado no legítimo interesse (art. 37 a 40);

II – designar encarregado pelo tratamento de dados pessoais (art. 31);

III – observar as regras de responsabilidades e do ressarcimento de danos, quando causar a outrem dano
patrimonial, moral, individual ou coletivo, no exercício de atividade de tratamento de dados pessoais (art. 42
a 45);

IV – adotar medidas de segurança e sigilo (art. 46 a 49);

V – propor e formular, quando se fizer necessário e no âmbito de sua competência, regras de boas práticas e
de governança para os diversos atores envolvidos no tratamento de dados, levando em consideração, em
relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a gravidade dos
riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de dados ao titular (art. 50).
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Disposições Gerais

I. Caberá à INTERVENIENTE todas as responsabilidades trabalhistas, securitárias, civis, previdenciárias,
fiscais e adicionais legais, inclusive aquelas decorrentes de modificações na legislação em vigor,
relativamente aos seus empregados e demais pessoas envolvidas na execução do Contrato, vinculadas direta
ou indiretamente à Contratada.

II. A INTERVENIENTE declara que não utiliza, sob qualquer hipótese, mão de obra infantil e/ou escrava,
respectivamente nos termos do artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal e da Convenção 105 da
Organização Internacional do Trabalho (promulgada pelo decreto nº. 58.563 de 1966), tanto nas localidades
acordadas neste Contrato, quanto em suas próprias instalações, sob pena de rescisão contratual, respondendo
civil e criminalmente por tal ato.

III. A INTERVENIENTE declara que atende a toda legislação ambiental vigente e que não causa quaisquer
tipo de dano ao meio ambiente, sob pena de, ao fazê-lo, possibilitar à Contratante a rescindir o Contrato ora
celebrado. Caso a Contratada descumpra com o aqui acordado, esta se responsabiliza, ainda, por todos e
quaisquer danos causados, e a repará-los, seja em caráter in natura ou de forma pecuniária e, ainda, arcar
com toda e qualquer despesa que a Contratante venha a incorrer com remediação ou ressarcimento de
eventuais danos causados ao meio ambiente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido pôr mutuo consentimento, por inadimplência das partes, ou nos
casos estabelecidos na lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações introduzidas pela Lei Federal
n.º 8.883 de 08 de junho de 1.994, incidindo as penalidades previstas também no Termo de Referência nº
51/2022/CRA-GO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

Não é permitida a subcontratação total ou mesmo parcial do objeto, seja pela natureza deste, seja pela
disposição do art. 24, inc. XIII da Lei nº 8.666/93 de natureza personalíssima.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção de Goiânia, com a renúncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato que não possam ser resolvidas
administrativamente entre os partícipes.

E assim, por estarem de pleno acordo, os partícipes assinam este instrumento em três vias de igual teor e
forma, juntamente com duas testemunhas devidamente qualificadas que também o subscrevem, para que
produza os legítimos efeitos de direito.

 

Goiânia, Goiás    27  de Setembro de 2022.

 

___________________________________________

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - CRA-GO

CONTRATANTE

 

 

__________________________________________
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CONTRATADA

 

 

__________________________________________

FUNAPE – FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

INTERVENIENTE

 

TESTEMUNHAS:

 

__________________________________

Nome: Profa Claci Fátima Weirich Rosso

CPF: 467.230.649-68

 

__________________________________

Nome: Bruno Machado

CPF: 032.714.241-36
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