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CORRESPONDENCIA

CONTRATO DE PRESTA£AO DE SERVINGS PARA REALIZA£AO DE CONCURSO
PUBLICO QUE ENTRE SI CELEBRAM-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO CEARA-CREMEC E INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL BRASILEIRO-IDIB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA
N°10/2021

Pelo presente instrumento, que entre^si celebram, de urn lado, o CONSELHO DE
MEDICINA DO ESTADO DO CEARA, pessoa jundica de direito publico interne,
com sede na Av. Antonio Sales,485, CEP 60.135-101, cadastrada no C.N.P.J sob o
n° 10.491.017/0001-42, neste ato representada por Seu Presidente Dr. Helvecio
Neves Feitosa, RG 797437, CPF 16335015315, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a instituigao INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO(IDIB)f pessoa jundica de
direito privado, sob a forma de Associagao Civil, sem fins lucrativos, situada a ST
sala 310, Bairro Setores
SMAS Trecho 3 Conjunto 3, n° 50, Bloco E
Complementares, Brasflia/DF, inscrita no CNPJ n° 22.513.518/0001-61, neste ato
representada sua Presidente, EUFRAUSINA HORTENCIA PEDROSA CARLOS,
portadora do RG no 653402 SSP/CE, e do CPF no 122.373.103-00, de ora em
diante denominada CONTRATADA, adjudicataria do fornecimento abaixo indicajdo
no Processo licitatorio n°16/2021 e do resultado da DISPENSA DE LICITACAO
N° 10/2021, tern entre si justo e acordado o seguinte:
Clausula Primeira: DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente contrato a prestagao de servigos tecnicos
especializados para elaboragao, aplicagao e coordenagao geral e independente de
Concurso Publico visando o preenchimento de vagas do quadro efetivo e formagao
de cadastro de reserva do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO
CEARA-CREMEC
1.2 - O numero de cargos e vagas poderao ser modificados tanto para mais,
como para menos conforme a conveniencia e necessidade da administragao,
podendo ainda a contratante langar editais separados.
Clausula Seaunda: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Sao obrigagoes do IDIB, as relacionadas na proposta^apresentada ao
CONTRATANTE, que e parte integrante da DISPENSA DE LICITA^AO N° 10/2021 e
as abaixo relacionadas:
a) Diagnostico previo do concurso publico
Realizagao do diagnostico em conjunto com representantes designados pelo
CONTRATANTE para o concurso publico, com o levantamento dos dados tecnicos,
legislagao e normas, alem da analise dos pre-requisitos e descrigao das atividades
dos cargos que estarao sendo submetidos ao processo de selegao.
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b) Elaboragao e publicagao do aviso de realizagao do Concurso Publico
extrato do Edital sera elaborado e divulgado pelo IDIB nos jornais de
O
circulagao regional e na Internet. Nos murais indicados no Edital, serao divulgados
pelo CREMEC em seu site.
c) Disponibilizagao de enderego
informagoes e inscrigoes

eletronico

do

IDIB

com

acesso

as

Inscrigoes via internet, editais, avisos, listas e outros documentos serao
disponibilizados no enderego eletronico do IDIB, em todas as etapas de realizagao
do Concurso Publico.
d) Elaboragao do Edital
IDIB elaborara o Edital que regera todo o Concurso Publico dentro das
0
normas legais vigentes, que serao indicadas e validadas pelo CONTRATANTE que
devera assina-lo, sendo responsavel pelo seu conteudo. O Edital contera todas as
informagoes de interesse dos candidates, tais como: descrigao dos cargos, pre
requisites, regime de trabalho, salario, criterios de aprovagao e classificagao,
desempate, programas, cronograma de execugao e outras informagoes de interesse
do processo. O Edital sera disponibilizado gratuitamente pela internet e no mural do
CONTRATANTE.
e) Processo de inscrigoes
IDIB conta com tecnologia ^para oferecer urn sistema de inscrigoes
0
seguro via internet. O candidate sera ijiformado atraves do extrato do Edital
publicado na imprensa local e na internet, dos procedimentos para o Concurso
Publico, sendo que as inscrigoes serao realizadas via internet, devendo os
candidates acessar o enderego eletronico www.idib.org.br e do CONTRATANTE, que
podera ter hiperlink para o do IDIB e seguir os passes para inscrigao. Apos a
inscrigao o candidate devera pagar o boleto de pagamento em qualquer agencia
bancaria na data prevista. 0 boleto pago sera o comprovante de inscrigao. Aos
candidates sera disponibilizada a possibilidade de confirmagao de seu pagamento
no site do IDIB. Aos candidates nao homologados sera dado prazo para recurso.
f) Informagoes aos Candidatos
Durante o cronograma de realizagao do Concurso, o IDIB mantera servigos
de atendimento via telefone e via e-mail (contato direto pela pagina do IDIB), para
informagoes aos candidatos, e e-mails meramente informativos com avisos e
comunicados.
Disponibilizar no sitio oficial do concurso consulta individual as informagoes
de interesse do candidate, disponibilizando a imagem dos cartoes.
Utilizar sistema proprio de processamento eletronico para realizar as
inscrigoes e compor o cadastro geral de candidatos inscritos e as demais atividades
relacionadas a produgao.
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Gerenciar o recebimento dos pecjidos de inscrigao por meio de senha de
acesso aos dados.
Manter uma Central de Atendimento ao Candidate, eletronica e/ou
telefonica, para: o Sanar as duvidas dos candidates em tempo habil, de forma a
nao comprometer a participagao desses no concurso;
o Solucionar problemas relatives a sua inscrigao;
o Prestar informagoes gerais de interesse do candidate.
Criar campo na ficha de inscrigao para que o candidate possa solicitar
condigao especial necessaria.
g) Elaboragao das provas
O
IDIB garante elaboragao de questoes por meio da contratagao de
professores que comporao as bancas de elaboragao e revisao das provas, que terao
questoes de conhecimentos basicos e especfficos ineditas e exclusivas de multipla
escolha e que poderao ser diagramadas em formato randomico, conferindo maior
seguranga a aplicagao, abrangendo a capacidade de compreensao, aplicagao,
analise e sfntese.
O IDIB garante, ainda, o absolute sigilo quanto ao conteudo das provas ate o
momento de sua aplicagao.
As provas teorico-objetivas, de carater classificatorio e eliminatorio conforme
Edital conterao 40 questoes de multipla escolha, com 05 opgoes de resposta, com
conteudos que atendam as atribuigoes dos .cargos submetidos ao concurso definidos
pela CONTRATANTE.
As provas nao poderao conter questoes, cujos conteudos e leis nao estejam
previstas no edital. Nao serao admitidos equipamentos eletronicos nos locals de
prova, inclusive relogios digitals, sob as penas previstas no edital.

h) Impressao das provas
Providenciar locals, materials e equipamentos especfficos e adequados, para
elaboragao, impressao, guarda, corregao e aplicagao das provas, obedecendo as
normas de seguranga exigidas.
A impressao de todos os Formularies, Cadernos de Prova, Cartoes de
Respostas, Manuals de Aplicagao, Editais e demais documentos acessorios devera
ocorrer em impressoras de alto desempenho, que garantem a qualidade e
legibilidade. Os cadernos de questdes deverao ser impresses, montados, conferidos,
embalados, lacrados e produzidos em quantidade suficiente as necessidades do
Concurso Publico, garantindo urn quantitative de impressao extra, cautelar, ao
numero de candidates envolvidos, e ainda os funcionarios cumprirao determinagao
de seguranga exigida pela instituigao.
Responsabilizar-se
pela
elaboragao,
impressao,
empacotamento,
armazenamento, guarda, transporte e corregao das provas e dos cartoes-resposta,
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garantindo a sua inviolabilidade e restringindo o acesso a esse material somente
aos funcionarios envolvidos diretamente no concurso.
IDIB devera possuir Parque Grafico e de Produgao proprio, inviolavel e
O
completamente monitorado com os mais ngidos e modernos equipamentos de
seguranga.

i) Provas especiais
Receber as solicitagoes de condigoes especiais para fazer as provas,
deferir ou indeferir, obedecendo a criterios de legalidade, viabilidade e
razoabilidade. Substituir texto do visual.
Providenciar os recursos necessaries ao atendimento das condigoes
especiais deferidas.
Receber, apreciar e proferir decisao aos recursos porventura interpostos,
no que Ihe compete.
j) Divulgagao dos horarios e locals das provas
IDIB ira comunicar aos candidates, com antecedencia minima de 8
0
(oito) dias, os locals e horarios de aplicagao das provas, que devera ocorrer por
meio do site www.idib.ora.br.
k) Aplicagao das provas
As

provas

serao

realizadas

no

l^lunidpio

de

Fortaleza-Ce

conforme

conveniencia e oportunidade apurados apos a homologagao dos inscritos, em data a
ser definida no cronograma do Edital. 0 IDIB tera uma equipe formada por
coordenadores, auxiliares, fiscais, volantes, porteiros e serventes que serao
responsaveis por todos os procedimentos, estando em permanente contato com a
Coordenagao Geral.
Durante o processo de aplicagao de prova, os candidates serao fiscalizados
por, no mmimo, duas pessoas por sala e os seus pertences serao lacrados em sacos
especificos. Em outras palavras, o candidate nao podera ter acesso a qualquer
outro tipo de material que nao o especificado como permitido no Edital. Na entrada
e saida dos banheiros, havera a inspegao com detectores de metal, mitigando,
assim, os riscos referentes a possfveis fraudes por meio eletronico.
Coletar as impressoes digitais de todos os candidates nas fases de provas
presenciais ou proceder de acordo com a rotina aplicada em outros concursos de sua
responsabilidade.
A coleta de impressoes podera ser dispensada, desde que a contratada
apresente embasamento legal que justifique a dispensa dessa atividade ou caso
fortuito ou de forga maior que justifique tal caso.
0

IDIB se Responsabilizara:
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a- pelo ensalamento dos candidates, empacotamento das provas, distribuigao aos
locais de aplicagao das provas, produgao das imagens dos cartoes respostas,
processamento e apuragao dos resultados;
b- pelo fornecimento de todo o material de apoio aos candidates, aos locais de
aplicagao de prova;
c- pela aplicagao das provas do concurso relativamente a todos os recursos
envolvidos humanos, logisticos, financeiros, etc.
d- Selecionar, contratar, treinar e remunerar os fiscais.
e- Responder por quaisquer onus, despesas e obrigagoes de natureza trabalhista,
previdenciaria, fiscal, acidentaria e os demais custos diretos e indiretos, assim
como por encargos relatives a alimentagao, transporte e outros beneficios de
qualquer natureza, decorrentes da relagao de emprego do pessoal que venha a ser
contratado para a execugao de servigos inclufdos no objeto do contrato, tais como:
transporte de material, postagem de comunicados, e outros custos inerentes a
realizagao das atividades pertinentes a execugao das fases de sua responsabilidade
no concurso publico.
I)

Divulgagao dos gabaritos e notas preliminares e anaiise dos recursos

Os gabaritos das provas serao divulgados em ate 24 horas da realizagao das
provas no respective enderego eletronico do IDIB, conforme cronograma no Edital,
para recebimento posterior dos recursos administrativos, conforme previstos no
Edital. O IDIB disponibilizara aos candidates a possibilidade de interpor recursos
eletronicos, bem como devera receber,1 analisar e emitir julgamento previo e
fundamentado sobre os recursos previstos no Edital de Abertura, que forem
apresentados pelos candidates, disponibilizando o resultado dos mesmos no site
www.idib.org.br, devendo encaminhar, se solicitado, tais resultados a
Contratante.

m) Corregao das provas teorico-objetivas
Apos a aplicagao, as provas serao corrigidas atraves de leitura otica dos
Cartoes de Respostas das provas a partir do gabarito disponibilizado e os resultados
serao publicados com a lista de notas, permitindo prazo recursal.

n) Divulgagao dos resultados
0
IDIB ira processar os dados e emitir os resultados, respeitando os criterios de
classificagao e desempate especificados no Edital de Abertura. Serao emitidas
relagoes, por meio eletronico, em ordem de classificagao dos candidates, contendo
o cargo, o numero de inscrigao, incluindo os candidates para as vagas reservadas
por lei, no prazo de 2 (dois) dias antes da publicagao oficial. Esta listagem devera
obedecer as especificagoes do Edital de Abertura.

Servipo Publico Federal
Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceara - CREMEC
Av. Antonio Sales, 485 - Joaquim Tavora- 60.135-101
Fortaleza - Ceara Fone: (85) 3230-3080 - Fax:85 3221.6929
E-mail: cremec@cremec.org.br

o) Classificagao final
Nas datas previstas no cronograma, sera divulgada a classificagao final dos
candidates aprovados, apos a divulgagao dos gabaritos oficiais, notas finals e
realizagao de sorteio publico para desempate dos candidates. Esta divulgagao sera
feita no enderego eletronico do IDIB que mantera todas as informagoes referentes
ao Concurso Publico dispom'veis no site, no minimo, durante o perfodo de validade
do certame.
p) Resultado do Processo
O
IDIB encaminhara a CONTRATANTE, por meio eletronico, todos os dados do
processo em ate 30 dias apos a homologagao do certame:
- Editais;
- Recursos;
- Justificativas de Notas e Gabaritos;
- Relatorio padrao contendo tres listagens finals:
1.

Por ordem decrescente de classificagao;

2.

Por ordem alfabetica, contendo as notas por componentes da prova, e

3.
Por ordem alfabetica, contendo dados pessoais do candidate, bem
como uma lista a parte, de acordo com as particularidades do processo
(Hipossuficiente, negros e pardos, pes^oas com deficiencia, numero de vagas e
regiao de trabalho).
x
Fica convencionado que os dados de contato dos candidates classificados
somente serao fornecidos ao cliente apos a homologagao do certame.
q) Informagoes aos candidates
Durante o cronograma de realizagao do Concurso, o IDIB mantera servigos
de atendimento via Call-Center por telefone, via on-line na Internet e via e-mail,
para informagdes aos candidates. Em todas as etapas importantes do Concurso o
IDIB enviara aos candidates, via e-mail cadastrados, avisos e comunicados.

r) Outras obrigagoes do IDIB
I.
Divulgar no site www.idib.org.br a listagem final de aprovados na primeira
fase do Concurso Publico, observado o cronograma a ser acordado entre as partes;
II.
Emitir boletim de desempenho dos candidates nas provas, por meio de
consulta individual;
III. Em caso de alteragao do gabarito, emitir novo relatorio com o resultado final
de classificagao, atualizando o site, conforme cronograma do Edital de Abertura;
IV. Sera encaminhado a contratante o resultado final do certame contendo todos
os aprovados classificados e reprovados com sua respective ordem de classificagao.
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0 IDIB armazenara em fcrmato

toaos os candida^ ^
todas as provas aplicadas no Con^urs° p
dPseje armazenar todo o material
homologagao do concurso e «so
ta
J § d certame 0 |0Cal para
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material sera incinerado no prazo supra.
implementor o objeto desta proposta atraves de seu quadro

VI. Desenvolver e
tecnico e funcional.

VII. Dedicar-se ao projeto ate sua efetiva

conclusao dentro dos padroes de

qualidade e excelencia.
extrato do Edital na Internet e em jornal de grande circulapao.
VIII. Divulgar o
.
oficiais a cargo da contratante
Todas as publicagoes comercias e ficando os
de comunicagao via releases a
IX
Divulgar a realizagao do processo nos meios
eletronico e outros dentro
imprensa, e -mail marketing, informative de concursos
suas possibilidades.
ambito das atividades decorrentes da
X.
Zelar pelo nome do CONTRATANTE no
presente proposta.
XI
Contratar coordenadores de escola, fiscals, volantes, serventes e porteiros
para o die de realizagao das provas teorico-objetivas.
n tdtb eiaborara e divulgara em seu site notas de esclarecimento referentes
XII.
bom andamento e unificagao de informagao
ao certame quando necessario ao
validade do Concurso Publico, o IDIB compromete-se em fomecer
XIII. Durante a
esclarecimentos necessanos, no que tange aos
a CONTRATANTE, subsldios e
servigos prestados.
XIV Tratar como confldencial toda e qualquer informagao e material do processo,
s6 podendo ser divulgado ou distribuido no cumprimento do cronograma.
as obrigagoes trabalhistas, fiscais
Responsabilizar-se pelo pagamento de todas
e previdenciarias decorrentes da execugao do processo.
este for demandado judicialmente e
XVI. ASSESSORAR o CREMEC quando
ao Concurso Publico, sem
extrajudicialmente por todas as questoes atmentes
qualquer onus de regresso para CONTRATANTE.

,NV.
XV

aplicagao de penalidades contratuals e legais.
todas as fases do certame

Garantir absolute sigilo e seguranga em
~
, n
XVIII.
assinatura do contrato ate a publicagao da Homologagao do Resultado
desde a
de desenvolvimento de atividades relativas ao
Final, em todas as etapas e locals
certame, especialmente os que envolvam as provas
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XIX. Providenciar todos os recursos rpateriais, humanos e instalagoes fisicas
necessarias a realizagao das atividades sob sua responsabilidade, em cada uma das
fases.
XX. Providenciar, no prazo de 5 (cinco) dias uteis seguintes ao comunicado oficial
da CONTRATANTE as assinaturas no instrumento de contrato, sob pena de decair
do direito a contratagao, sem prejufzo das sangoes previstas.
XXI. Iniciar os procedimentos de realizagao do concurso imediatamente apos a
assinatura do contrato.
XXII. Enviar a CONTRATANTE arquivo magnetico, em ate 15 (quinze) dias uteis
apos a publicagao do Resultado Final, o arquivo do cadastro geral dos inscritos,
contendo o historico da participagao dos candidates desde a inscrigao ate a
publicagao da Homologagao do Resultado Final.

Clausula Terceira: DA EXECUCAO
O cronograma de execugao deste contrato esta previsto para ate 180
(cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do contrato, com cronograma do
langamento do edital de abertura ate a homologagao final do resultado do concurso.
Todas as etapas do concurso deverao estar previstas no cronograma, a ser
estabelecido apos a assinatura deste contrato, e sera parte integrante DISPENSA
DE LICITACAO N° 10/2021, que deu onigem ao presente instrumento.
\
Comunicar as polfcias locals com antecedencia minima de 5 (cinco) dias os
locals e horarios de realizagao das provas presenciais.
Solicitar junto ao Comando-Geral da PM pelos menos 01 (uma) viatura para
a cobertura dos locais de realizagao das provas.

Clausula Ouarta: DA VIGENCIA
A vigencia do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser
prorrogado pela conveniencia das partes, tendo em vista que esta condicionada a
conclusao de todos os servigos de responsabilidade da CONTRATADA com a
realizagao do Concurso Publico em todas as suas fases ate a publicagao da
classificagao final e demais responsabilidades futuras estabelecidas neste contrato.
Clausula Quinta: DO PRECO E PAGAMENTO
0 Institute de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB se
compromete a realizar todas as obrigagdes previstas neste documento, com sua
remuneragao constitufda por valor a ser recebido por candidate, com inscrigao
homologada, devidamente inscrito, oneroso ou nao, nos seguintes valores abaixo,
conforme descrito na proposta do IDIB 17/2021, nao oerando nenhum onus
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para o conselho independentemente do numero de candidates inscritos, ficando
com todo o risco do custo do objeto contratado.
ESCOLARIDADE

VALOR DA TAXA DE INSCRI^AO

NIVEL SUPERIOR

R$ 120,00

NIVEL MEDIO

R$ 80,00

Estes valores cobrirao todas as despesas do IDIB com o Concurso Publico,
inclusive gastos com materiais, alugueis, transporte, remuneragao de pessoal,
publicagdes nao oficiais e tributes e encargos sociais, para a realizagao das fases
Concurso Publico do Conselho do Conselho Regional de Medicina do Estado do
Ceara, CONFORME DESCRITO NA PROPOSTA do IDIB 17/2021.
A contratada tera a responsabilidade de emissao e processamento de boletos
bancarios por meios proprios nos termos das normas do Banco Central Brasileiro.
A CONTRATADA arcara com a responsabilidade da emissao de boletos
bancarios, controle de dados, processamento dos mesmos nos termos da legislagao
vigentes e normas do Banco Central Brasileiro, bem como sera de inteira
responsabilidade da Contratada todos os onus dos custos de boletos bancarios que
arrecadara diretamente dos candidates devidamente inscritos em conta da
contratada que sera a unica fonte de custeio dos servigos sem possibilidade de
nenhuma complementagao financeira.
i

Clausula Sexta: DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
I.
A CONTRATANTE indicara membros (Conselheiros e servidores) para
comporem a Comissao do Concurso com poderes decisorios durante toda a
execugao do objeto contratado, sendo esta nomeada atraves de portaria para
acompanhamento de todas as fases do respective Certame.
II.
Realizar publicagoes Oficiais, em formato de extrato, dos Editais de
abertura de inscrigoes, Edital de data, hora e local de provas e Extrato do Edital de
Homologagao final.
HI. Devera a CONTRATANTE fornecer a CONTRATADA as informagoes
tecnicas necessarias para o desenvolvimento do concurso publico.
IV. Definir e responsabilizar-se pela caracterizagao do regime jundico de
trabalho e legislagao.
Devera a CONTRATANTE disponibilizar enderego eletronico para agilizar
V.
as comunicagoes com o IDIB.
VI. Fornecer copia ou link de acesso eletronico de toda legislagao
pertinente ao concurso.
VII.

Fornecer, em meio digital, as informagoes para elaboragao do Edital.
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VIII. Fornecer a CONTRATADA, ^pos o termino deste contrato e quando
solicitado, atestado de capacidade Tecnica, com relagao ao servigo prestado.
Clausula Setima: DA DOTACAO ORCAMENTARIA
A despesa decorrente do presente contrato sera custeada pelo valor arrecadado
com a taxa de inscrigao do Concurso Publico, sendo considerada no Plano Contabil
como despesa extra orgamentaria, sem nenhum custo para Administragao.
Clausula Oitava: DA EXECUCAO. ALTERACAO, INEXECUCAO OU RESCISAO
O presente contrato regular-se-a no que concerne a sua execugao,
inexecugao ou rescisao pelas disposigoes da Lei n°. 8.666/93, de 21 de junho de
1993, observadas suas posteriores alteragoes, por suas clausulas e pelos preceitos
e principios do direito publico.
O descumprimento de quaisquer das clausulas e condigoes estabelecidas no
contrato ou a ocorrencia de quaisquer das situagoes descritas no art. 78 da Lei
Federal n°. 8.666/1993, por parte da CONTRATADA, assegurara ao CONTRATANTE
a prerrogativa de da-lo por rescindido de pleno direito, mediante interpelagao
judicial ou extrajudicial, alem da possibilidade de imputagao das sangoes previstas
nos artigos 86, 87 e 88 da referida Lei.
O presente contrato podera ser rescindido por conveniencia administrativa
da CONTRATANTE, conforme disposigao dos artigos 77 e 79 da Lei n°. 8.666/93,
nao cabendo a CONTRATADA direito a indenizagao.
As partes poderao, ainda, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato,
mediante previa notificagao, devidamente tundamentada desde que atendidas as
condigoes do artigo 79, inciso II da Lei 8.666/93.
Clausula Nona: DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial de qualquer das obrigagoes ora
estabelecidas, sujeitarao as partes as sangoes previstas na Lei 8.666/93 e
alteragoes consubstanciadas nas Leis 8.883/94 e 9.648/98, garantida previa e
ampla defesa em Processo Administrativo.
Clausula Decima: DA PUBLICACAO
A CONTRATANTE providenciara a publicagao no Diario Oficial Eletronico de
urn resumo do conteudo deste instrumento, em conformidade ao Paragrafo unico do
art. 61 da Lei n°. 8.666/1993.
A CONTRATANTE providenciara todas as publicagoes oficiais relatives a este
processo e ao certame em todos os meios jundicos necessarios em conformidade
ao Paragrafo unico dos artigos 26 e 61 e artigo 26 da Lei n°. 8.666/1993, e demais
legislagoes pertinentes.
Clausula Decima Primeira: DAS DISPOSIGOES GERAIS
O presente contrato se regera pela Lei 8.666/93 e suas alteragoes, nos casos
omissos, a legislagao civil pertinente aplicavel a especie.

Servigo Publico Federal
Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceara - CREMEC
Av. Antonio Sales, 485 - Joaquim Tcivora- 60.135-101
Fortaleza - Ceara Fone: (85) 3230-3080 - Fax:85 3221.6929
E-mail: cremec@cremec.org.br

Clausula Pecima auarta: DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceara, como
competente para dirimir toda e qualquer duvida ou controversia resultante do
qualquer, por mais
presente Contrato, renunciando expressamente a outro
privilegiado que se configure.
E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em
quatro vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato
presente, para os seus legais efeitos.

Fortaleza,

10 de junho de de 2021.

HELVECIO NEVES
FEITOSA:16335015315
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TESTEMUNHAS:
CPF/MF n.°

CPF/MF n.°

CONCURSO POBLICO
##ATO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARA- CREMEC
Edital ne 001/2021, 23 de junho de 2021.
##TEX 0 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARA- CREMEC, de acordo com as atribuii;5es que Ihes s3o conferidas,
torna publica a realizaqao de CONCURSO PUBLICO destinado ao provimento 20 (vinte) vagas para os cargos efetivos de Assistente
Administrative, Advogado, Contador, Auditor Interno, Medico Fiscal, Analista de RH e Analista de Sistema atualmente vagos no
Quadro de Pessoal do Conselho Regional de Medicina do Estado do Cear3 - CREMEC, al£m de formapSo de Cadastre de Reserva,
dentro do prazo de validade de 02 (dois) anos, prorrogavel uma unica vez por igual perfodo, a contar da homologapSo do concurso, a
critdrio do CREMEC. As vagas ser§o preenchidas de acordo com a classifi'capao dos candidates e condipdes estabelecidas em seu
Edital. As inscripdes devergo ser efetuadas durante o perfodo das 14h00min de 24 de junho as 23h59min de 29 de julho de 2021,
pela internet, atraves do enderepo eletronico www.idib.org.br. 0 Edital n? 001/2021, que rege o presente concurso, encontrar-se-3
disponfvel, na Integra, no enderepo eletronico www.idib.org.br a partir das MhOOmin do dia 24 de junho de 2021.
Fortaleza/CE, 23 de junho de 2021.
Consa. Ines Tavares Vale e Melo
Cons. Roberto da Justa Pires Neto
Antonio de Padua de Farias Moreira - Assessor Jurfdico
Regina Lucia Freitas Holanda- Bibliotecgria
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A Imprensa Nacional recebeu Oficio Eletronico com a solicitagao de publicagao de materias
com as seguintes caractensticas:
Data de envio: 23/06/2021 13:55:23
Origem do Oficio: Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceara
Operador: Regina Lucia Freitas Holanda
Oficio: 6476083
Data prevista de publicagao: 24/06/2021
Local de publicagao: Diario Oficial - Segao 3
Forma de pagamento: A Faturar

%

As materias enviadas somente serao publicadas na data e jornal indicados no Oficio
Eletronico apos validagao e analise de adequagao a legislagao que disciplina a publicagao de
materias nos Jornais Oficiais.

Materias
Sequencial

13609296

Arquivo(s)
EXTRATO FINAL CONCURSO 3.rtf

TOTAL DO OFICIO

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6476083

MD5
f6313239320afdec
1870fl2befdf4053

Tamanho (cm)

Valor

10,00

R$ 330,40

10,00

R$ 330,40
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