
  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  

Avenida  Prefe i to  José  Lozano  Araújo nº  1.551 –  Parque  Bras i l  500 –  Paul íni a  /  SP –  CEP 13.141- 901  

Telefone/Fax:  ( 19)  3939- 7022  

     Prefeitura Municipal de Paulínia 

 

Em atenção art.  8º,  § 3º da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 e ao 
fundamento do art igo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, a qual ver if ica a 
destinação de aquisições para enfrentamento de emergência de saúde públ ica 
decorrente do coronavírus, neste ato,  da publ ic idade a seguinte contratação:  
 
PROTOCOLADO:  12.494/2020 
 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 
PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
TEMPORÁRIAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE 
 
CONTRATADA:  FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
 
DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO. 

 

 Pela contratação dos serviços técnicos especializados, objeto do presente contrato, a 

CONTRATADA, fica autorizada a cobrar diretamente de cada candidato, no ato da inscrição, 

a título de ressarcimento de despesas com organização e realização do processo seletivo, a 

importância de R$ 25,00 (vinte e cinco reais);  

 

Com a cobrança do valor da taxa de inscrição de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por candidato, 

a CONTRATADA assumirá todas as despesas do Processo Seletivo Simplificado Emergencial 

– Saúde COVID 19 estabelecidas na proposta de preços, exceto as que, por sua natureza, 

são de responsabilidade da CONTRATANTE, ou que não especificados como serviços desta 

proposta. 

 
CNPJ: 33.641.663/0001-44 
 
PRAZO CONTRATUAL: até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da 

sua assinatura, o qual poderá ser prorrogado se houver interesse da Administração Pública, 

mediante Termo Aditivo, a ser firmado entre as partes, na forma do art. 57 da Lei nº 8.666/93; 

 
DO FUNDAMENTO: Dispensa do procedimento licitatório; com base no artigo 24, inciso 
XIII, da Lei 8666/93. 
 
 
DATA:  03/07/2020. 


