
MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019

MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2019

PROCESSO DE COMPRA Nº 57/2019

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

O  PREFEITO  DE  PINHAL  DA  SERRA,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  de

conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a Lei Complementar nº 123, de 14 de

dezembro de 2006 e suas alterações, e com a Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, torna

público, para o conhecimento dos interessados, que no dia 05 de abril de 2019 (sexta-feira), às

09 horas, na Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra – Setor de Licitações, situada na Av. Luiz Pessoa

da Silva Neto,  n° 1294, se reunirá a  Comissão Permanente de Licitações,  designada pela Portaria  nº

141/2019,  com  a  finalidade  de  receber  os  documentos  de  habilitação  e  as  propostas  para

“CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  A  EXECUÇÃO  DE  CONCURSO

PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS”.

Poderão  participar  da  licitação  as  empresas  do  ramo  pertinente  ao  objeto  ora  licitado,

cadastradas no Município de Pinhal da Serra, ou que apresentarem toda a documentação necessária para o

cadastro,  conforme item 2 desse  edital,  até  o terceiro  dia anterior  ao fixado para  o recebimento dos

envelopes de habilitação e proposta, ou seja, até o dia 02 de abril de 2019 (terça-feira).

1. DO OBJETO:

1.1. O objeto da presente licitação tem a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para

a  Administração,  visando  a  CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  A

EXECUÇÃO  DE  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  PROVIMENTOS  DE  CARGOS,  conforme

especificado no ANEXO I, que é parte integrante deste edital.

2. CREDENCIAMENTO:

O Credenciamento do representante da licitante, que não seja sócio-gerente ou diretor da empresa, será

feita mediante a apresentação da Carta Credenciamento (Anexo II). O credenciamento será necessário

somente para as empresas licitantes que se fizerem presentes no momento de abertura dos envelopes

referentes a este certame licitatório. Será admitido apenas um representante por empresa, o qual deverá

estar munido de documento oficial com foto.
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2.1. DETERMINAÇÕES CONSTITUCIONAIS:

a) Declaração ou outro documento mencionando que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7° da

CF/88 combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei de Licitações, não possui no quadro funcional pessoas

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

2.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) registro comercial no caso de empresa individual;

c) 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;

d) 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.

2.1.3. REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao domicílio ou

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –

RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da  Fazenda Nacional –

PGFN (Certidão Conjunta Negativa);

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

2.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação

de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CNDT). 

2.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento.
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2.1.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) apresentar no mínimo 3 (três) atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito

público ou privado, de que executou, satisfatoriamente,  contrato com objetivo compatível com o ora

licitado, em características, quantidades e prazos.

2.2.  Os documentos constantes dos itens 2.1.2 a 2.1.6, poderão ser apresentados em original, por cópia

autenticada por tabelião ou por Servidor do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os

documentos emitidos em meio eletrônico, com o uso de certificação digital, serão tidos como originais,

estando sua validade condicionada a verificação de autenticidade pela Administração.

2.2.1. As  empresas  que  optarem  por  autenticarem  os  documentos  por  funcionário  da  administração

municipal,  deverá fazê-lo,  30 (trinta)  minutos antes  do início do processo licitatório.  Os documentos

expedidos pela internet poderão ser apresentados através de cópia reprográfica sem autenticação (cópia

simples), entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pela

comissão de Licitações.

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS:

3.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de Licitação

no  dia,  hora  e  local  mencionados  no  preâmbulo,  em  02  (dois)  envelopes  distintos,  fechados  e

identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

ENVELOPE  Nº  01  –  DOCUMENTOS

PARA HABILITAÇÃO

ENVELOPE  Nº  02  –  PROPOSTA  DE

PREÇOS
Município de Pinhal da Serra

Tomada de Preços nº 01/2019

Data e hora da abertura.

Razão Social e CNPJ.

Endereço completo do licitante.

E-mail e telefone.

Município de Pinhal da Serra

Tomada de Preços nº 01/2019

Data e hora da abertura.

Razão Social e CNPJ.

Endereço completo do licitante.

E-mail e telefone.

3.2 .  Cada envelope deverá  conter  a  documentação  e as  informações  necessárias  ao processamento  e

julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando,

respectivamente, as determinações constantes nos itens 3, 4 e 5 do presente edital.

3.3 . A apresentação da proposta pela empresa participante, implica aceitação deste edital, bem como das

normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento

de todas as disposições contidas nesta licitação. Caso não cumpra as disposições contidas neste edital,

será imputada a empresa vencedora a pena prevista no art. 87, III da Lei de Licitações, pelo prazo de 24

(vinte e quatro) meses.
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Observação: Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos à

licitação os participantes retardatários.

4. HABILITAÇÃO:

4.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01:

a) Certificado de Registro Cadastral – CRC atualizado fornecido pelo Município. 

4.2. Se o Certificado de Registro Cadastral – CRC do licitante estiver dentro do prazo de validade, mas

houver vencido alguma das certidões previstas nos itens 2.1.3 e 2.1.4, poderá apresentar, juntamente ao

CRC, a correspondente certidão atualizada.

4.3. Se  o  proponente  se  fizer  representar,  deverá  juntar  procuração  ou  carta  de  credenciamento,

outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação.

5. PROPOSTA DE PREÇO: Envelope nº 02:

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser apresentada

em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante

legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:

a) razão social da empresa;

b) descrição completa do serviço ofertado;

c)  preço unitário líquido e total, bem como preço total por extenso, indicado em moeda nacional, onde

deverão  estar  incluídas  quaisquer  vantagens,  abatimentos,  impostos,  taxas  e  contribuições  sociais,

obrigações  trabalhistas,  previdenciárias,  fiscais  e  comerciais,  que  eventualmente  incidam  sobre  a

operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora,

sendo vedada a desistência do valor proposto.

d)  quaisquer inserções na proposta que visem modificar,  extinguir  ou criar  direitos, sem previsão no

edital,  serão  tidas  como  inexistentes,  aproveitando-se  a  proposta  no  que  não  for  conflitante  com  o

instrumento convocatório. 

e) em caso de o número de inscritos superar a 200 (duzentos), o Município pagará à contratada o

valor fixo/irreajustável de R$ 28,00 (vinte e oito reais) por inscrição excedente.

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE:

6.1. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital.
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7. JULGAMENTO:

7.1. Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM e o julgamento será realizado pela Comissão

Julgadora.

8. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:

8.1. Após a organização e exame do processo licitatório, se nenhuma irregularidade for verificada, será

homologado  e  adjudicado  à  empresa  que  apresentar  a  proposta  mais  vantajosa  de  acordo  com  as

especificações constantes no edital, realizando-se termo de contrato.

8.2. Ao município fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, em parte ou no todo,

sem direito de indenização aos participantes do certame.

8.3 A homologação e adjudicação do julgamento desta licitação são de competência do Senhor Prefeito.

9. DOS RECURSOS:

9.1. Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e

parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

9.2.  O prazo para interposição de recursos relativos às decisões da Comissão de Licitações será de 5

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme alíneas “a” a “f” do inciso

I, art. 109 da Lei 8.666/93.

9.3. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar as contrarrazões

do recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme Lei 8.666/1993, art. 109, § 3º.

9.4. O recurso será dirigido ao Prefeito, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá

reconsiderar  sua  decisão,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  ou,  nesse  mesmo  prazo,  fazê-lo  subir,

devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias

úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade, conforme Lei 8.666/1993, art.

109, § 4º. 

10. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

10.1.  Esgotados todos os prazos recursais,  a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará o

vencedor para assinar o contrato em igual prazo, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo

das penalidades previstas no item 14.5 deste edital.

10.2.  Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas

condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação.

10.3.  O prazo de que trata o item 10.1, poderá ser prorrogado, uma única vez e pelo mesmo período,

desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
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10.4. O prazo de vigência do contrato será  de 120 (cento e vinte) dias a partir da assinatura.

10.5 Que a licitante vencedora do certame não tenha débitos com o Município de Pinhal da Serra.

11. DA GARANTIA: 

11.1. Verificada  a  desconformidade  no  serviço  realizado,  a  licitante  vencedora  deverá  promover  as

correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas

neste edital.

11.2.  Havendo  algum  obstáculo  que  impossibilite  ao  primeiro  fornecedor  de  cumprir  a  obrigação

assumida, a Administração  poderá convocar o segundo colocado,  e assim sucessivamente,  desde que

aceite cotar os serviços com preços iguais ao da licitante vencedora. 

11.3. A Contratada é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões

que, porventura, se fizerem necessárias até o limite de 25% fixado por lei.

12. DAS OBRIGAÇÕES: 

12.1 – A CONTRATADA se compromete a:

a) Elaboração  de todos os  Editais  do concurso,  assim como atas  de  aplicação  das  provas  escritas  e
gabaritos.

b) Elaboração de Programa e Bibliografia.

c) Escolher e fornecer os profissionais para comporem a Comissão Examinadora.

d) Disponibilização das inscrições por página eletrônica da empresa.

e) Exame e resposta dos recursos à homologação das inscrições.

f) Elaboração das Provas Escritas.

g) Transportar  as  Provas  até  o  local  da  Aplicação,  responsabilizando-se  pela  sua  integridade  e
inviolabilidade.

h) Contratar, treinar e supervisionar a equipe de fiscalização das provas escritas.

i) Correção das provas.

j) Apresentação do resultado das provas.

k) Exame e resposta dos recursos das provas.

l) Fornecer  listagens  das  notas  obtidas  pelos  candidatos  em todas  as  fases  do  concurso,  inclusive  a
classificação final.

m) Elaboração do Edital de homologação final.

n) Entregar todo o material para o Município, logo após a homologação final, junto ao dossiê de todo o
concurso, para análise do Tribunal de Contas e posterior arquivamento.

o) Publicar todos os atos referentes ao concurso no site da empresa contratada, bem como fornecer o
material necessário para publicação no site do contratante.

p) Concluir os serviços no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura do contrato.

q) Responsabilizar-se pelo sigilo e segurança indispensáveis à lisura do concurso.
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12.2 – O CONTRATANTE se compromete a: 

a)  promover  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  meio  de  servidor  especialmente

designado pelo CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93, sob os aspectos quantitativo e

qualitativo; 

b) exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo os termos

de sua proposta;

c)  fornecer  cópia da legislação necessária à  re4alização do certame e de demais dados necessários  à

montagem do edital;

d) publicação oficial dos editais;

f)  estabelecer  convênio  com  instituição  financeira  para  crédito  do  valor  correspondente  à  taxa  de

inscrição;

g) ceder local apropriado para realização da Prova Objetiva;

h)  rejeitar  qualquer  serviço  executado  equivocadamente  ou  em  desacordo  com  as  especificações

constantes no Edital da licitação. 

i)  Notificar  a  CONTRATADA sobre  imperfeições,  falhas  ou irregularidades constatadas  nos serviços

prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

j) aplicar à contratada as penalidades cabíveis; 

13. DAS PENALIDADES:

13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do processo licitatório ou de

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame:  suspensão do direito de licitar e contratar

com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame e suspensão do direito

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

c)  deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar):  suspensão do direito de licitar e

contratar  com a  Administração  pelo  prazo  de  5  anos  e  multa  de  10% sobre  o  valor  estimado  da

contratação;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao

resultado: advertência;

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo

prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

f) inexecução total do contrato:  suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo

prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
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g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5

anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

h) as penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

i) nenhum  pagamento  será  efetuado  pela  Administração  enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

14.1. O pagamento será efetuado, em até o 10º dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços,

mediante apresentação do documento fiscal, atestado pelo fiscal do contrato.

14.2. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá constar, para fins de pagamento, informações relativas

ao nº da Tomada de preços, nº do Processo de Licitação, nº do empenho, bem como, se a empresa é

optante do “SIMPLES”.

14.3. Em sendo optante do “SIMPLES” a contratada deverá apresentar documento expedido pela Receita

Federal demonstrando essa condição.

14.4. As  despesas  bancárias  decorrentes  de  transferências  de  valores  para  outras  praças,  serão  de

responsabilidade da CONTRATADA.

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

15.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte dotação

orçamentária:

(31) 3.3.90.39.00.00.00.00. 0001 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

16. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

16.1.  A impugnação ao edital será feita na forma do art.  41 da Lei  nº 8.666/1993, observando-se as

seguintes normas:

a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo protocolar o pedido

até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade

prevista no §1º do art. 113, conforme Lei 8.666/1993, art.41, §1º.

b) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Autoridade Superior, bem como enviados por e-

mail, durante o horário de expediente que se inicia às 8 h e se encerra às 17 h, sem prejuízo do protocolo

do original obedecidos os prazos das alíneas “a”.

c) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora do prazo ou por

qualquer outro meio além do previsto na alínea anterior.
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17. DISPOSIÇÕES GERAIS:

17.1.  Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus

incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993.

17.2.  Não  serão  admitidas,  por  qualquer  motivo,  modificações  ou  substituições  das  propostas  ou

quaisquer outros documentos.

17.3. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar

atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma do item 4.3 desse edital, e os

membros da Comissão Julgadora.

17.3.1.  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 nº 8.666/1993).

17.4. Informações serão prestadas aos interessados no horário da 8h às 17h, na Prefeitura Municipal de

Pinhal da Serra, na Secretaria Municipal de Administração – Setor de Licitações, na Av. Luiz Pessoa da

silva Neto, nº1293, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos.

17.5. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:

I – Item; 

II – Modelo de Credenciamento - (Carta de Representação);

III – Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP;

IV – Modelo de Declaração que não emprega menor;

V – Minuta de Contrato; 

Pinhal da Serra, 18 de março de 2019.

____________________

       Anderson de Jesus Costa

        Prefeito
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Este edital foi devidamente examinado e aprovado por

esta Assessoria Jurídica.

             Em ____/____/2019     

      ________________________

           Assessor (a) jurídico (a)
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ANEXO II

Modelo de Carta de Representação/ Credenciamento

CARTA DE REPRESENTAÇÃO/ CREDENCIAMENTO

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .............................., com endereço

à.............................,  através  do  seu  ................................  (proprietário,  sócio-proprietário,

presidente,  gerente,  diretor),  .......................(nacionalidade),  ........................(estado  civil),

portador  do  RG  n  ...............................,  CPF  n.  .............................,  residente

à  .................................,  CONSTITUI como  seu  representante  no  certame  licitatório  –

modalidade Tomada de Preços nº 01/2019 a ser realizado pelo Município de Pinhal da Serra,

o Sr.(a) .........................................., (nacionalidade), ........................(estado civil), portador do

RG n  ...............................,  CPF  n.  .............................,  residente  à  .................................,  que

poderá formular ofertas e lances de preço e praticar os demais atos pertinentes ao certame em

nome  da  representada,  inclusive  renúncia  ao  direito  de  interpor  e  desistir  de  recursos  e

assinatura de contratos.

Local e data,

                  __________________________________________________________

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa Com firma reconhecida)

OBSERVAÇÃO: Ao se utilizar deste modelo, o mesmo deverá estar obrigatoriamente acompanhado do

ato  de  investidura  do  outorgante  como  representante  legal  da  empresa  (Contrato  Social  ou

documentação equivalente, previsto no item 2.1.2, deste Edital)
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ANEXO III

Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .............................., com endereço

à.............................,  através  do  seu  ................................  (proprietário,  sócio-proprietário,

presidente,  gerente,  diretor),  .......................(nacionalidade),  ........................(estado  civil),

portador  do  RG  n  ...............................,  CPF  n.  .............................,  residente

à .................................,

 declara  sob as penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos legais para qualificação

como  ME  ou  EPP,  estando  apta  a  usufruir  do  tratamento  favorecido  instituído  pela  Lei

Complementar n. 123/2006. 

____________________________, ____de ________de 2019.

_______________________________________________
(Assinatura e identificação, preferencialmente, do CONTADOR responsável pela empresa,

ou do próprio representante da empresa)

11



MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO IV

Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .............................., com endereço

à.............................,  através  do  seu  ................................  (proprietário,  sócio-proprietário,

presidente,  gerente,  diretor),  .......................(nacionalidade),  ........................(estado  civil),

portador  do  RG  n  ...............................,  CPF  n.  .............................,  residente

à .................................,

 declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito)

anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  de  16  (dezesseis)  anos  em  qualquer

trabalho, salvo na condição de aprendiz (se for o caso) nos termos do inciso XXXIII do art. 7º

da Constituição República Federativa do Brasil.

Local e data

                                      _______________________________________

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA A EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA, pessoa jurídica de direito público interno,

com sede administrativa na Avenida Luiz Pessoa da silva Neto, n° 1294, inscrito no CNPJ sob o n°

04.213.870/0001-08, neste ato representado por seu Prefeito Anderson de Jesus Costa, brasileiro, casado,

portador do CPF n° 958.993.590-72;

CONTRATADA: XXXXXXXXXX

CLÁUSULA  PRIMEIRA  –  DO  OBJETO:  Constitui  objeto  da  presente  licitação  a

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA  REALIZAÇÃO  DE CONCURSO

PUBLICO,  PARA  OS  CARGOS  DE  ASSISTENTE  SOCIAL,  FARMACÊUTICO,  MÉDICO,

MÉDICO PSF, NUTRICIONISTA, PROCURADOR JURÍDICO, PSICÓLOGO E TÉCNICO DE

ENFERMAGEM,  através  do  Processo  Licitatório  na  Modalidade  Tomada  de  Preço  n°  01/2019  e

Processo de compra n° 57/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA  – DO PREÇO: Pelo  objeto  da  presente  contratação  o  CONTRATANTE

pagará  a  CONTRATADA a importância  total  de  R$  XXXXX (XXXXXXX),  sendo  que  caso  de  o

número  de  inscritos  superar  a  200  (duzentos),  o  Município  pagará  à  contratada  o  valor

fixo/irreajustável de R$ 28,00 (vinte e oito reais) por inscrição excedente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO: 

3.1. O pagamento será efetuado,  em até o 10º dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços,

mediante apresentação do documento fiscal, atestado pelo fiscal do contrato.

3.2. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá constar, para fins de pagamento, informações relativas

ao nº da Tomada de preços, nº do Processo de Licitação, nº do empenho, bem como, se a empresa é

optante do “SIMPLES”.

3.3. Em sendo optante do “SIMPLES” a contratada deverá apresentar documento expedido pela Receita

Federal demonstrando essa condição.
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3.4. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças, serão de

responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL: 

4.1.  Esgotados todos os prazos recursais,  a Administração,  no prazo de 05 (cinco) dias,  convocará o

vencedor para assinar o contrato em igual prazo, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo

das penalidades previstas neste edital.

4.2.  Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas

condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação.

4.3. O prazo de que trata o item 4.1, poderá ser prorrogado, uma única vez e pelo mesmo período, desde

que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

4.4. O prazo de vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, a partir da assinatura.

4.5 Que a licitante vencedora do certame não tenha débitos com o Município de Pinhal da Serra.

 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA: 

5.1. A  licitante  vencedora  deverá  realizar  o  serviço, conforme  a  necessidade,  a  programação  e  a

solicitação feita pelo Contratante.

5.2. Verificada  a  desconformidade  no  serviço  realizado,  a  licitante  vencedora  deverá  promover  as

correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas

neste edital.

5.3. Havendo algum obstáculo que impossibilite ao primeiro fornecedor de cumprir a obrigação assumida,

a Administração poderá convocar o segundo colocado, e assim sucessivamente, desde que aceite cotar os

serviços com preços iguais ao da licitante vencedora. 

5.4.  A Contratada é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões

que, porventura, se fizerem necessárias até o limite de 25% fixado por lei.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES: 

6.1 – A CONTRATADA se compromete a: 

a) Elaboração  de todos os  Editais  do concurso,  assim como atas  de  aplicação  das  provas  escritas  e
gabaritos.

b) Elaboração de Programa e Bibliografia.

c) Escolher e fornecer os profissionais para comporem a Comissão Examinadora.

d) Disponibilização das inscrições por página eletrônica da empresa.

e) Exame e resposta dos recursos à homologação das inscrições.
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f) Elaboração das Provas Escritas.

g) Transportar  as  Provas  até  o  local  da  Aplicação,  responsabilizando-se  pela  sua  integridade  e
inviolabilidade.

h) Contratar, treinar e supervisionar a equipe de fiscalização das provas escritas.

i) Correção das provas.

j) Apresentação do resultado das provas.

k) Exame e resposta dos recursos das provas.

l) Fornecer  listagens  das  notas  obtidas  pelos  candidatos  em todas  as  fases  do  concurso,  inclusive  a
classificação final.

m) Elaboração do Edital de homologação final.

n) Entregar todo o material para o Município, logo após a homologação final, junto ao dossiê de todo o
concurso, para análise do Tribunal de Contas e posterior arquivamento.

o) Publicar todos os atos referentes ao concurso no site da empresa contratada, bem como fornecer o
material necessário para publicação no site do contratante.

p) Concluir os serviços no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura do contrato.

q) Responsabilizar-se pelo sigilo e segurança indispensáveis à lisura do concurso.

6.2 – O CONTRATANTE se compromete a: 

a)  promover  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  meio  de  servidor  especialmente

designado pelo CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93, sob os aspectos quantitativo e

qualitativo; 

b) exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo os termos

de sua proposta;

c)  fornecer  cópia  da  legislação  necessária  à  realização  do  certame e  de demais  dados  necessários  à

montagem do edital;

d) publicação oficial dos editais;

f)  estabelecer  convênio  com  instituição  financeira  para  crédito  do  valor  correspondente  à  taxa  de

inscrição;

g) ceder local apropriado para realização da Prova Objetiva;

h)  rejeitar  qualquer  serviço  executado  equivocadamente  ou  em  desacordo  com  as  especificações

constantes no Edital da licitação. 

i)  Notificar  a  CONTRATADA sobre  imperfeições,  falhas  ou irregularidades constatadas  nos serviços

prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

j) aplicar à contratada as penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES:

7.1.  Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do processo licitatório ou de

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
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a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame:  suspensão do direito de licitar e contratar

com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame e suspensão do direito

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

c)  deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar):  suspensão do direito de licitar e

contratar  com a  Administração  pelo  prazo  de  5  anos  e  multa  de  10% sobre  o  valor  estimado  da

contratação;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao

resultado: advertência;

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo

prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

f) inexecução total do contrato:  suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo

prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5

anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

h) as penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

i) nenhum  pagamento  será  efetuado  pela  Administração  enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:  As despesas decorrentes do presente

contrato correrão por conta da dotação orçamentária:

(31) 3.3.90.39.00.00.00.00. 0001 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA NONA:  A contratada  reconhece  os  direitos  da  Administração  Municipal,  previstos  no

artigo 77 da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido ainda:

a) Por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei

Federal n° 8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração;

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES: Eventuais alterações contratuais reger-

se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: A fiscalização  e o

acompanhamento  da  execução  do  presente  contrato  ficarão  sob  a  responsabilidade  da  Secretária

Municipal de Administração do Município de Pinhal da Serra, Sra. Eliane Maria Bone. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO: Fica eleito  o Foro da Comarca  de Vacaria,  para

dirimir as dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro,

mesmo que seja mais privilegiado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual forma e teor,

na presença de duas testemunhas. 

Pinhal da Serra, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 2019.

_____________________________                                                        ______________________

Município de Pinhal da Serra                                                                              Empresa:                            

Anderson de Jesus Costa                                                                                     Responsável

           Prefeito                                                                                                       CPF:

       Contratante                                                                                                    Contratada

TESTEMUNHAS:

 1.__________________          2.___________________

   CPF n°                                                                                         CPF n°  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA           

CNPJ:

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto

C.E.P.:

04.213.870/0001-08

95390-000

-

Pinhal da Serra - RS

 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  5435840250

 ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

TOMADA DE PREÇO

Nr.:  1/2019 - TP

57/2019

57/2019

18/03/2019

18/03/2019

Folha:  1/1

Item

1 1,000

Quantidade

UN 

Unid

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 

Especificação

10.000,0000

Preço Unit. Máximo

10.000,0000

Total Preço Máximo

DE CONCURSO PUBLICO NO ANO DE 2019, PARA 

OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, 

FARMACÊUTICO, MÉDICO, MÉDICO PSF, 

NUTRICIONISTA, PROCURADOR JURÍDICO, 

PSICÓLOGO E TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TENDO 

EM CONTA A ABRANGÊNCIA DE TODOS OS 

PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO REFERIDO 

CERTAME, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DE 

INSCRIÇÕES PELA INTERNET; A ELABORAÇÃO, 

APLICAÇÃO E CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

PARA TODOS OS CARGOS, INCLUINDO 

DESIGNAÇÃO E PAGAMENTO DE BANCAS DE 

COORDENAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PESSOAL DE 

APOIO; A APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE 

DESMPATE DE NOTAS, REALIZANDO, SE 

NECESSÁRIO, SORTEIO EM ATO PÚBLICO NA 

SEDE DO PROPONENTE; BEM COMO DAS DEMAIS 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESTINADAS À EMPRESA 

EXECUTORA, PARA ATÉ 200 (DUZENTOS) 

  CANDIDATOS INSCRITOS.  EM CASO DE O 

NÚMERO DE INSCRITOS SUPERAR A 200 

(DUZENTOS), O MUNICÍPIO PAGARÁ À EMPRESA 

CONTRATADA O VALOR FIXO/IRREAJUSTAVEL DE 

R$ 28,00 (VINTE E OITO REAIS) POR 

CANDIDATO EXCEDENTE. (99-03-1689)

(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

10.000,0000


