
 
 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 013/2018  
 

MODALIDADE: CONVITE 
 

SECRETARIA DA FAZENDA, GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 
 

  O Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que às 14 HORAS DO DIA 23 (VINTE E TRÊS) DE MAIO DE 2018, no Setor 
de Licitações, sita à Rua Pinheiro Machado, 600, reunir-se-á a Comissão de Licitações, nomeada através da 
Portaria nº 160/2018, com a finalidade de receber para abertura os envelopes nº 001 e nº 002, cuja proposta é para 
a contratação de empresa para a execução de concurso público para provimento de cargos, em regime de 
empreitada por preço global, através da Secretaria da Fazenda, Gestão e Recursos Humanos. 

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado que apresentarem toda a 
documentação necessária descrita no item 2. 
 

  1 - DO OBJETO: 
Constitui objeto da presente licitação o planejamento, a elaboração, a impressão, a aplicação e a 

correção das provas referentes ao Concurso Público para provimento dos seguintes cargos:  
- Assistente Social; 
- Bibliotecário; 
- Médico; 
- Monitor de Educação Infantil; 
- Odonto Pediatra; 
- Oficial Administrativo; 
- Operador de Máquinas; 
- Professor de Séries Iniciais e/ou Educação Infantil; 
- Professor de Séries Finais – habilitação Ciências; 
- Professor de Séries Finais – habilitação Educação Física; 
- Professor de Séries Finais – habilitação História; 
- Professor de Séries Finais – habilitação Matemática; 
- Professor de Séries Finais – habilitação Português; 
- Tesoureiro. 
 

O local para aplicação das provas será na sede deste Município, em local previamente estabelecido 
pela Secretaria da Fazenda, Gestão e Recursos Humanos. 

A abertura dos resultados do concurso deverá ser na sede da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião do Caí. 
 

  2 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 
  Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de 
Licitações até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e 
identificados respectivamente como de nº 001 e nº 002, para os quais se sugere a seguinte inscrição: 
 

  AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 CONVITE Nº 013/2018 
 ENVELOPE Nº 001 - DOCUMENTAÇÃO 
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 PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA) 
 
  
 
            AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 CONVITE Nº 013/2018 
 ENVELOPE Nº 002 - PROPOSTA FINANCEIRA 
 PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA) 

 
2.1 - O envelope n° 001 (documentação) deverá conter: 
a) declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme 

o modelo do Decreto Federal nº 4.538/02, conforme Modelo do Anexo “B”. 
 
2.1.1 - Habilitação Jurídica: 
a) registro comercial no caso de empresa comercial; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

d) Declaração de idoneidade; 
e) Que não incorre em condições impeditivas previstas no Art. 9º da Lei Federal 8.666/93; 
 
2.1.2 - Regularidade Fiscal: 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b) certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Estadual; 
c) certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

                        d) prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos 
Federais, à Dívida Ativa da União e Seguridade Social - INSS), conforme previsto na Portaria Conjunta RFD/PGFN nº 1751 
de 02/10/2014. 
                      e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 
art. 1º da Lei nº 12.440/2011 que incluiu na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT o art. 642-A, que institui a Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, que será expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
                          g) Cópia do Contrato Social e última alteração se houver. 
                          h) Cópia do RG do representante legal da empresa. 

 
2.1.3 - Qualificação Técnica: 
a) certidão de registro da empresa no C.R.A.; 
b) atestado da capacitação técnico-profissional, em nome do responsável técnico da empresa, 

registrado no C.R.A. fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, 
contrato com objeto compatível com o ora licitado, em características com o objeto ora licitado. 
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            2.1.4 - Qualificação econômico-financeira: 
a) Certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial da empresa, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (licitante), em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada 
para a apresentação do documento. 

 
2.1.5 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar junto com a documentação, declaração que 
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, assinada pelo representante legal e pelo 
contador da empresa. Caso não apresente tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios previstos na 
lei acima referida. 

2.1.6 - As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei 
Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, desde 
que também apresente, no envelope de habilitação, declaração firmada por contador, de que as mesmas se 
enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos neste edital. 

2.1.7 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao 
item 2.2, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua 
habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias 
úteis, a contar da data em que foi declarada vencedora do certame. 

2.1.8 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

2.1.9 - O prazo de que trata o item 2.4 poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 

2.1.10 - A não regularização da documentação no prazo fixado no item 2.4 implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

2.1.11 - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por 
cópia autenticada por tabelião ou por servidor do Município, ou ainda extraído de sistemas informatizados (Internet), 
estes sujeitos à verificação de sua autenticidade pela Administração. 
  2.1.12 - Se a proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, 
outorgando com poderes ao representante para decidir à respeito dos atos constantes da presente licitação. 

2.2 - O envelope nº 002 (proposta) deverá conter: 
a) proposta financeira, rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo representante legal 

da empresa, mencionando o preço global, relativo ao planejamento e a execução total dos serviços licitados, onde 
deverão estar incluídos todos os custos com material, mão de obra, transporte, inclusive o BDI (impostos, taxas, 
contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.); 

b) planilha de quantitativos e custos unitários. 
 
Observação 1: O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada 

para a sua entrega. 
 
Observação 2: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão neste edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 
instrumento convocatório. 
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  Observação 3: O Município não homologará proposta superior ao orçamento prévio de R$ 25.000,00 (vinte 
e cinco mil) reais. 
 

  
 
3 - DOS PROCEDIMENTOS: 
3.1 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste, a Comissão Permanente de Licitações 

iniciará os trabalhos, abrindo os envelopes de nº 001, cuja documentação será examinada e rubricada pelos 
membros da Comissão, bem como pelos representantes das licitantes presentes, onde será verificada a aptidão das 
participantes. Se todas as licitantes forem habilitadas e/ou renunciarem o prazo recursal, serão abertos os 
envelopes de nº 002, com as propostas financeiras para análise e rubrica pelos presentes.  

3.2 - Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o 
prazo de 03 (três) dias úteis para reapresentação de outra escoimada da causa que ensejou a desclassificação. 

3.3 - Uma vez abertos os envelopes, não será admitido cancelamento ou inclusão de documentos 
ou ainda, alteração nas condições estabelecidas. 

3.4 - Durante a sessão será lavrada ata circunstanciada do ato, que ao final será assinada pela 
Comissão e representantes presentes. 

3.5 - A Comissão devolverá, ao término do procedimento licitatório, os envelopes contendo as 
propostas financeiras ainda fechadas, das empresas inabilitadas. 
 

4 - DO JULGAMENTO: 
  4.1 - Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão de 
Licitações, levando em consideração o menor preço global para a execução dos serviços licitados. 

4.2 - Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho, serão 
acrescidos 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao encargo previdenciário a ser 
suportado pelo Município, deduzidos daquele os valores, expressos na planilha de quantitativos e custos unitários, 
relativos ao fornecimento de material. 

4.2.1 - Os valores da dedução acima indicada relativos ao fornecimento de material deverão fazer 
parte do contrato e comprovadas, no momento da liquidação da fatura, por documento fiscal. 

4.3 - Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43, 44 e 48, 
seus incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/2006. 

4.4 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de desempate o 
sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 
5 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 
5.1 - Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens 2.2 e 2.3, deste edital. 
5.1.1 - Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 
10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

5.1.2 - A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da 
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso 
interposto. 

5.2 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
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a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor 
valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, 
até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 
alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se 
enquadrarem na hipótese dos itens 2.2 e 2.3 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma 
prevista na alínea a deste item. 

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com 
propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de 
nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

5.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 
exigências do item 5.2 deste edital, será declarada vencedora do certame a licitante detentora da proposta 
originariamente de menor valor. 

5.4 - O disposto nos itens 5.1 à 5.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de 
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que 
satisfaça as exigências do item 2.1.2, deste edital). 

5.5 - As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, 
com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 
6 - DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE: 
 
6.1 - Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este 

edital, bem como com preços unitários e/ou global superestimado ou inexequíveis. 
 
7 - DOS RECURSOS: 
 
Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas 

e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
8 - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA: 

                    
                         a) Elaboração de edital de abertura das inscrições (com todos os elementos normativos do 
concurso, conteúdo programático e bibliografia, em conformidade com as instruções do Tribunal de Contas do 
Estado) 
                         b) Elaboração de todos os demais editais que se fizerem necessários como: homologação das 
inscrições, portarias de designação de bancas e de nomeação de fiscais das provas, convocação para provas, 
divulgação de resultado das provas, julgamento de recursos, homologação do resultado final e classificação dos 
candidatos.  
                         c) Publicação de todos os atos referentes ao Concurso Público e todas as etapas do certam, em 
homepage própria da empresa na internet, bem como toda a legislação federal vigente e legislação própria do 
Município e outros informativos de interesse dos candidatos.  
                          d) Inscrições via Internet, em site disponibilizado pela empresa contratada com link especifico para 
o concurso público onde serão disponibilizadas as informações relativas ao certame, bem como formulário próprio 
de inscrição e boleto com código de barras para impressão e pagamento na rede bancária. 
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                         e) Apreciação de todas as inscrições e elaboração de edital de homologação das mesmas. Com o 
encerramento do período de inscrições, caberá à empresa contratada apreciar o deferimento e/ou indeferimento das 
mesmas. Das inscrições indeferidas será aberto prazo para recurso que deverá ser apreciado e julgado pela 
empresa, prestando todo o suporte necessário para a apreciação dos recursos. 
                         f) Elaboração de atas e listas de presença para todas as etapas de aplicação de provas e atos 
públicos.  
                         g) Processo de desidentificação das provas. 
                         h) Elaboração, padronização de linguagem, revisão, diagramação e reprodução das Provas 
objetivas, sempre em conformidade com o nível do cargo, o conteúdo programático e a bibliografia, indicados no 
edital que regulamenta o certame.  
                         i) Garantir o sigilo e segurança indispensáveis à lisura dos concursos. 
                         j) Sinalização do local das provas, sendo que o local de realização do concurso será determinado e 
a cargo do Município. É compromisso da licitante vencedora a sinalização do mesmo, por meio de cartazes de 
localização das dependências.  
                        l) Fornecimento do gabarito oficial após a realização das provas objetivas, a empresa licitante 
vencedora deverá fornecê-lo no prazo máximo de 24 horas.  
                      m) Correção das provas por sistema de leitura ótica. A correção dos cartões de respostas será 
realizado por sistema totalmente informatizado, de propriedade da empresa. 
                       n) Emissão de relatórios contendo as notas individuais em cada disciplina e por cargo, com 
divulgação através de edita. 
                      o) A identificação pública das provas deverá ser realizada na sede do município, em data a ser 
determinada por edital. 
                           p) Realização de edital de convocação para sorteio público e ata pertinente ao resultado do sorteio. 
                        q) Exame de Recursos Administrativos Relativos às Provas que será feito pela banca responsável da 
empresa, contando com o apoio técnico dos profissionais responsáveis pela elaboração de cada prova. A partir da 
análise e julgamento dos recursos, será emitido parecer individualizado para cada recurso, que será divulgado por 
edital.  
                       r) Esgotados os prazos para a interposição de recursos de todas as etapas do certame, será 
elaborado edital e relatório com a classificação final dos aprovados.  
                      s) Ao final de todos os trabalhos relativos ao concurso público, será dado acompanhamento para a 
montagem de dossiê completo contemplando todos os elementos administrativos concernentes, que servirá de base 
à Administração Municipal, bem como será demonstrado ao Tribunal de Contas, quando da auditoria.  
                      t) Apoio técnico-jurídico em todas as etapas do certame seletivo. 
                       u) Prestação de informações aos candidatos em sua sede, por e-mail e ou telefone, em todas as 
fases do concurso. 
                      v) Elaboração, aplicação e avaliação de prova prática nos cargos pertinentes e, se necessário, 
avaliação física para os guardas municipais. 
   
                      8.1 - Responsabilidades do Município: 
                      a) Fornecimento de cópia da legislação necessária à realização do certame e demais dados 
necessários à montagem do edital;  
                      b) Custeio das publicações legais;  
                      c) Convênio de cobrança com instituição financeira para crédito do valor correspondente à taxa de 
inscrição e fornecimento dos arquivos de retorno de cobrança à empresa;  
                      d) Cedência de local para realização da Prova Objetiva e pessoal de apoio para sua organização, 
limpeza, manutenção e segurança;  
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                      e) Cedência do material necessário para aplicação das provas práticas. 
                      f) Recebimento de eventuais recursos administrativos e encaminhamento à empresa licitante 
vencedora para análise e parecer;  
                      g) Cedência de pessoal suficiente para compor a banca de fiscalização de provas a ser treinada e 
coordenada pela empresa;  
                      h) Realização, se necessário de Sorteio Público. 
 

9 - DOS PRAZOS: 
9.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará 

a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

9.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, 
desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

9.3 - Se, dentro do prazo, a convocada não assinar o contrato, a Administração convocará as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste 
edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% 
(dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 

9.4 - O prazo de vigência do contrato será da sua assinatura até a conclusão dos trabalhos ora 
licitados. 

 

10 - DAS PENALIDADES: 
10.1 - Conforme artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 poderão ser aplicadas sanções à 

Contratada faltosa, tais como: advertência, multa, suspensão e declaração de inidoneidade. 
10.2 - O Município de São Sebastião do Caí reserva-se o direito de aplicar as seguintes 

penalidades pecuniárias: 
a) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 05 (cinco) dias, após o qual 

será considerada inexecução contratual; 
b) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano); 
c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 
Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
 
11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

                        11.1 - O pagamento será efetuado em 02 (dois) parcelas, conforme discriminação abaixo: 
                        50% na homologação das inscrições; 
                        50% na homologação do concurso.  

 
11.2 - Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 
 
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
12.1 - As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  
                        31680 - Ordinária 
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0300 - Secretaria da Fazenda, Gestão e Recursos Humanos  
0301 - Secretaria da Fazenda 
04.123.0023.2006 - Manutenção das Atividades da Secretaria 
33903900 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 

 
13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das disposições do 

presente edital. 
13.2 - Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e 

local estabelecidos neste edital. 
13.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 

quaisquer outros documentos. 
13.4 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, 

assinar atas e contratos, as licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão de 
Licitações. 

 
Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de 

recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e 
b, da Lei n° 8.666-93). 

 
13.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação, não serão admitidos à 

licitação as participantes retardatárias. 
13.6 - Do contrato a ser assinado com a vencedora da presente licitação constarão as cláusulas 

necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 
79 da Lei nº 8.666/93. 

13.7 - Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital a minuta do contrato a ser firmado 
com a licitante vencedora.   

 
Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 8h às 11:30hs e das 13:30hs 

as 16:30hs de segunda a quinta-feira, na Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, RS, junto ao Setor de 
Licitações, sita na Rua Pinheiro Machado, 600, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos, ou pelo 
fone/fax (51) 3635-2500 - ramal 4004. 

 
 
 
São Sebastião do Caí, RS, 14 de maio de 2018. 

  
 
 
 

Daiane Juliane Trein  
Responsável pelos Convites 
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ANEXO A 
 

MINUTA DE CONTRATO  -  CONVITE Nº 013/2018 
 

  Por este instrumento e na melhor forma de Direito, o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade, na Rua Mal. Floriano Peixoto, nº 426, inscrito no 
CNPJ sob o nº 88.370.879/0001-04, por seu Prefeito Municipal, Sr. Clóvis Alberto Pires Duarte, adiante denominado 
abreviadamente como CONTRATANTE, e de outra parte, a empresa __________________, com sede 
_________________, na cidade de ________________, _____, inscrita no CNPJ sob nº _________________, a 
seguir designado simplesmente como CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS, através da 
Secretaria da Fazenda, Gestão e Recursos Humanos, conforme Convite nº 008/2017 e a Lei nº 8.666/93, o qual se 
regerá pelas seguintes cláusulas: 
 

  CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:  
Constitui objeto da presente licitação o planejamento, a elaboração, a impressão, a aplicação e a 

correção das provas referentes ao Concurso Público para provimento dos seguintes cargos: 
- Assistente Social; 
- Bibliotecário; 
- Médico; 
- Monitor de Educação Infantil; 
- Odonto Pediatra; 
- Oficial Administrativo; 
- Operador de Máquinas; 
- Professor de Séries Iniciais e/ou Educação Infantil; 
- Professor de Séries Finais – habilitação Ciências; 
- Professor de Séries Finais – habilitação Educação Física; 
- Professor de Séries Finais – habilitação História; 
- Professor de Séries Finais – habilitação Matemática; 
- Professor de Séries Finais – habilitação Português; 
- Tesoureiro. 
 
As inscrições e taxas de inscrição serão receitas do Município. 
  
O local para aplicação das provas será na sede deste Município, em local previamente estabelecido 

pela Secretaria da Fazenda, Gestão e Recursos Humanos. 
 

  CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS: 
Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

                     a) Elaboração de edital de abertura das inscrições (com todos os elementos normativos do 
concurso, conteúdo programático e bibliografia, em conformidade com as instruções do Tribunal de Contas do 
Estado) 
                         b) Elaboração de todos os demais editais que se fizerem necessários como: homologação das 
inscrições, portarias de designação de bancas e de nomeação de fiscais das provas, convocação para provas, 
divulgação de resultado das provas, julgamento de recursos, homologação do resultado final e classificação dos 
candidatos.  
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                         c) Publicação de todos os atos referentes ao Concurso Público e todas as etapas do certam, em 
homepage própria da empresa na internet, bem como toda a legislação federal vigente e legislação própria do 
Município e outros informativos de interesse dos candidatos.  
                          d) Inscrições via Internet, em site disponibilizado pela empresa contratada com link especifico para 
o concurso público onde serão disponibilizadas as informações relativas ao certame, bem como formulário próprio 
de inscrição e boleto com código de barras para impressão e pagamento na rede bancária. 
                         e) Apreciação de todas as inscrições e elaboração de edital de homologação das mesmas. Com o 
encerramento do período de inscrições, caberá a empresa contratada apreciar o deferimento e/ou indeferimento das 
mesmas. Das inscrições indeferidas será aberto prazo para recurso que deverá ser apreciado e julgado pela 
empresa, prestando todo o suporte necessário para a apreciação dos recursos. 
                         f) Elaboração de atas e listas de presença para todas as etapas de aplicação de provas e atos 
públicos.  
                         g) Processo de desidentificação das provas. 
                         h) Elaboração, padronização de linguagem, revisão, diagramação e reprodução das Provas 
objetivas, sempre em conformidade com o nível do cargo, o conteúdo programático e a bibliografia, indicados no 
edital que regulamenta o certame.  
                         i) Garantir o sigilo e segurança indispensáveis à lisura dos concursos. 
                           j) Sinalização do local das provas, sendo que o local de realização do concurso será determinado e 
a cargo do Município. É compromisso da licitante vencedora a sinalização do mesmo, por meio de cartazes de 
localização das dependências.  
                         l) Fornecimento do gabarito oficial após a realização das provas objetivas, a empresa licitante 
vencedora deverá fornecê-lo no prazo máximo de 24 horas.  
                       m) Correção das provas por sistema de leitura ótica. A correção dos cartões de respostas será 
realizado por sistema totalmente informatizado, de propriedade da empresa. 
                       n) Emissão de relatórios contendo as notas individuais em cada disciplina e por cargo, com 
divulgação através de edita. 
                       o) A identificação pública das provas deverá ser realizada na sede do município, em data a ser 
determinada por edital. 
                           p) Realização de edital de convocação para sorteio público e ata pertinente ao resultado do sorteio. 
                        q) Exame de Recursos Administrativos Relativos às Provas que será feito pela banca responsável da 
empresa, contando com o apoio técnico dos profissionais responsáveis pela elaboração de cada prova. A partir da 
análise e julgamento dos recursos, será emitido parecer individualizado para cada recurso, que será divulgado por 
edital.  
                      r) Esgotados os prazos para a interposição de recursos de todas as etapas do certame, será 
elaborado edital e relatório com a classificação final dos aprovados.  
                      s) Ao final de todos os trabalhos relativos ao concurso público, será dado acompanhamento para a 
montagem de dossiê completo contemplando todos os elementos administrativos concernentes, que servirá de base 
à Administração Municipal, bem como será demonstrado ao Tribunal de Contas, quando da auditoria.  
                      t) Apoio técnico-jurídico em todas as etapas do certame seletivo. 
                      u) Prestação de informações aos candidatos em sua sede, por e-mail e ou telefone, em todas as fases 
do concurso. 
                      v) Aplicação de prova prática quando o cargo exigir.  
   
                      8.1 - Responsabilidades do Município: 
                      a) Fornecimento de cópia da legislação necessária à realização do certame e demais dados 
necessários à montagem do edital;  
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                      b) Custeio das publicações legais;  
                      c) Convênio de cobrança com instituição financeira para crédito do valor correspondente à taxa de 
inscrição e fornecimento dos arquivos de retorno de cobrança à empresa;  
                      d) Cedência de local para realização da Prova Objetiva e pessoal de apoio para sua organização, 
limpeza, manutenção e segurança;  
                      e) Cedência do material necessário para aplicação das provas práticas. 
                      f) Recebimento de eventuais recursos administrativos e encaminhamento à empresa licitante 
vencedora para análise e parecer;  
                      g) Cedência de pessoal suficiente para compor a banca de fiscalização de provas a ser treinada e 
coordenada pela empresa;  
                      h) Realização, se necessário de Sorteio Público. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E PAGAMENTO: 
                        O valor total dos serviços, objeto deste contrato, é de R$ _________(______________________). 
                        O pagamento será efetuado em 02 (dois) parcelas, conforme discriminação abaixo: 
                        50% na homologação das inscrições; 
                        50% na homologação do concurso.  
                        Para o efetivo pagamento, as faturas deverão fazer-se acompanhar da guia de recolhimento das 
contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço. 
 
  CLÁUSULA QUARTA - PRAZO: 

O prazo de vigência do contrato será da assinatura deste até a conclusão dos trabalhos ora 
contratados. 

 
CLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO: 
O CONTRATANTE nomeará a Comissão Executiva através de Portaria para acompanhar e 

fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA, conforme proposta ofertada por ocasião do Convite nº 
039/2013. 

A Comissão Executiva terá acesso a todas as informações que se fizerem necessárias à 
fiscalização, garantindo o bom andamento do certame, podendo inclusive, interpelar a CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO: 

  As Partes estabelecem que o presente Contrato regula-se pelo disposto nos art. 77 a 80 da Lei de 
Licitações com referência às penalidades da rescisão. 
 
  CLÁUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO: 

Recursos oriundos da Dotação Orçamentária:  
 
31680 - Ordinária 
0300 - Secretaria da Fazenda, Gestão e Recursos Humanos  
0301 - Secretaria da Fazenda 
04.123.0023.2006 - Manutenção das Atividades da Secretaria 
33903900 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 
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                    CLÁUSULA OITAVA - ENCARGOS: 
   
                         Correrá por conta da CONTRATADA quaisquer encargos com a previdência social, tais como 
inscrição e das contribuições legais, que deverá manter a regularidade com o fisco Federal, Estadual e Municipal, no 
que couber, durante todo o prazo contratual. 
 
  CLÁUSULA NONA - RESPONSABILIDADES: 
  A CONTRATADA assume a obrigação de responder perante terceiros, administrativa, civil e 
criminalmente por quaisquer danos causados, seja por seus prepostos ou empregados, na execução do presente. 
 
  CLÁUSULA DÉCIMA  

Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE não implicará direito adquirido pela 
CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - PENALIDADES: 
Conforme arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 poderão ser aplicadas sanções à Contratada faltosa, tais 

como: advertência, multa, suspensão e declaração de inidoneidade. 
O Município de São Sebastião do Caí reserva-se o direito de aplicar as seguintes penalidades 

pecuniárias: 
a) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 05 (cinco) dias, após o qual 

será considerado inexecução contratual; 
b) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano); 
c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 
Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

 
  CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - FORO: 
  As Partes elegem o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí para dirimirem quaisquer dúvidas 
oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
  Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e 
forma para um só efeito jurídico, perante as testemunhas abaixo, a tudo presentes. 
 
 
 
  São Sebastião do Caí, xx de maio de 2018. 
 
 
 
 
                 Clóvis Alberto Pires Duarte 
                        Prefeito Municipal                                           _____________________ 
                        CONTRATANTE                                                    CONTRATADA 
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ANEXO “B” 
 

 
 
EMPRESA: 
 
CNPJ/MF N°: 
 
ENDEREÇO: 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao 
disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V do art. 
27 da Lei nº 8.666/93, de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores 
de 18 (dezoito) anos em um trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos. 
 
 Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
  
 _____________________, _____ de _______________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome completo e assinatura do (a) representante legal da empresa. 
 
 

 
 
 
 

 


