EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 060/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018
EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006, QUE SE
ENQUADRE NA RECEITA DE ME E EPP E ALTERAÇÕES
Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços especializados de
planejamento, organização e execução de
Concurso Público e Processo Seletivo, para
formação de cadastro reserva, provimento de
cargos e empregos públicos do Município de
Serafina Corrêa.
O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, RS, no exercício do cargo de Prefeito
Municipal, RS, 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 o conhecimento dos interessados, que às 9
horas, do dia 17 de abril de 2018, na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal
Amantino Lucindo Montanari, a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n°
439, de 28 de fevereiro de 2018, reunir-se-á para a realização da licitação, modalidade Tomada
de Preços, do tipo menor preço por item, visando a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de planejamento, organização e execução de Concurso Público e Processo
Seletivo, conforme especificações deste Edital.
1. DO SUPORTE LEGAL
1.1 Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, assim como pelas
instruções, termos e condições contidas neste Edital e seus anexos.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar da presente licitação empresas do ramo pertinente ao objeto licitado,
cadastradas no Município de Serafina Corrêa, RS, que, na fase de habilitação, comprovem
possuir os requisitos de qualificação exigidos no presente Edital para a execução de seu objeto.
2.1.1 Para a habilitação regulamentada neste item, o interessado deverá atender às condições
exigidas para cadastramento, apresentando a documentação discriminada no Decreto Municipal
Regulamentador, ou, subsidiariamente, o que rege a Lei Federal 8.666/93. Para a atualização dos
registros cadastrais existentes e para o ingresso de novos interessados, a licitante deverá
entregar a documentação até o terceiro dia útil anterior à data prevista para o recebimento
dos documentos de habilitação e da proposta de preço.
2.1.2 As licitantes que tiverem seu cadastro no município e não atualizarem seus dados, não
estarão aptas a participar da licitação.
2.2 Estarão impedidas de participar da presente licitação, direta ou indiretamente, as empresas:
a) Cujos diretores, sócios, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, fiscais,
consultivos, deliberativos ou administrativos que mantenham qualquer vínculo empregatício com o
Município de Serafina Corrêa-RS;

b) Que estejam suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar
com o Município de Serafina Corrêa-RS;
c) Que estejam sob processo de falência, recuperação judicial ou concordata, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
d) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;
e) Pessoas Jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores os membros ou
servidores do Município de Serafina Corrêa-RS.
3. DA PUBLICAÇÃO E DA RETIRADA DO EDITAL
3.1 O Edital e seus anexos estarão à disposição para consulta:
a) No Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, situada na Avenida
25 de Julho, 202, Centro no horário de expediente externo que compreende das 10 horas às
11h30min e das 13h30min às 15 horas;
b) No site oficial www.serafinacorrea.rs.gov.br na aba Publicações / Editais / Tomada de Preços/
2018 / TP 009-2018.
3.2 Além de ser possível a impressão do Edital e seus anexos no site oficial, poderão ser
adquiridas
cópias
por
meio
de
requerimento
para
o
endereço
eletrônico
licitacao@serafinacorrea.rs.gov.br, mediante apresentação de CD's ou qualquer outro dispositivo
de memória digital para salvar o arquivo.
4. OBJETO
4.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços especializados de planejamento, organização e execução de Concurso Público e
Processo Seletivo, para formação de cadastro reserva, provimento de cargos e empregos
públicos do Município de Serafina Corrêa, conforme abaixo descrito e especificado neste Edital e
Anexos, conforme segue:
LOTE ITEM
ÚNICO
1

QUANT. UNID.

1
1

Serviço

4.1.1-Quadro de cargos e provas

DESCRIÇÃO
A contratação de empresa especializada
para prestação de serviços especializados
de planejamento, organização e execução
de Concurso Público e Processo Seletivo,
para formação de cadastro reserva,
provimento de cargos e empregos públicos
do Município de Serafina Corrêa, conforme
abaixo descrito e especificado neste Edital e
Anexos. O concurso público compreende
dezoito cargos públicos, com estimativa de
685 inscritos, bem como um emprego
público, com estimativa de 100 inscritos.

PREÇO
MÉDIO

R$
20.733,33

CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO - CONCURSO PÚBLICO
CARGO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.1
0
1.1
1
1.1
2
1.1
3
1.1
4
1.1
5
1.1
6
1.1
7
1.1
8

Cozinheiro (44h/semanais)
Merendeira (44h/semanais)
Vigilante (44h/semanais)
Atendente de Educação Infantil
(44h/semanais)
Técnico em Radiologia
(24h/semanais)
Operador de Máquinas
Rodoviárias (44h/semanais)
Nutricionista (40h/semanais)
Médico Auditor Revisor
(12h/semanais)
Médico (20h/semanais)
Médico Gineco Obstetra e
Ultrassonografia
(20h/semanais)
Médico Psiquiatra
(20h/semanais)
Médico Gineco Obstetra e
Ultrassonografia
(40h/semanais)
Médico Cirurgião Geral
(40h/semanais)
Médico Clínico Geral
(40h/semanais)
Médico Pediatra
(40h/semanais)
Professor de Séries Iniciais
(25h/semanais)
Professor de Educação Infantil
(25h/semanais)
Auxiliar de Serviços Gerais
(44h/semanais)
TOTAL

VAGAS

RESERVA

3

cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva

1
2
8
1
1
0
0
2
0
0
0
0
3
0
1
1
2

cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva

TIPO DE
PROVA
Objetiva e
Prática
Objetiva e
Prática
Objetiva e
Prática

PROJEÇÃO
DE
INSCRITOS
80
60
20

Objetiva

120

Objetiva

20

Objetiva e
Prática

20

Objetiva

30

Objetiva

5

Objetiva

50

Objetiva

30

Objetiva

10

Objetiva

30

Objetiva

10

Objetiva

50

Objetiva

10

Objetiva e
títulos
Objetiva e
títulos
objetiva e
Prática

25

40
40
60
685

EMPREGO PÚBLICO - PROCESSO SELETIVO
CARGO

VAGAS

RESERVA

TIPO DE
PROVA

PROJEÇÃO DE
INSCRITOS

2.1

Agente Comunitário de Saúde
(44h/semanais)

06

cadastro de
reserva

Objetiva e
Prática

06

100
100

4.1.2 A projeção para participação no Concurso Público é de 685 (seiscentos e oitenta e cinco)
inscritos e para o Processo Seletivo de 100 (cem) inscritos.
4.2 Da execução do Objeto:
4.2.1 A contratada deverá prestar os serviços obedecendo aos critérios estabelecidos no
Regulamento do Concurso Público do Município, constantes do Decreto Municipal nº 14/2010.
4.2.2 As provas deverão ser realizadas no Município de Serafina Corrêa-RS;
4.2.3 O valor da taxa de inscrição a ser cobrada dos candidatos obedecerá o disposto na Lei
Municipal n° 3.462/2016;
4.2.4 O Edital do Concurso será disponibilizado ao público somente após sua aprovação pela
autoridade competente e deverá obedecer às regras da legislação vigente, especialmente as Leis
Municipais 3.471/2016 – Consolida legislação que dispõe sobre o Quadro de Cargos de
Provimento Efetivo, o Quadro de Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas e o Quadro
Especial de Cargos de Provimento Efetivo em Extinção do Município de Serafina Corrêa e dá
outras providências e demais normas atinentes.
Observação: A legislação está disponível no site do Município, conforme o seguinte endereço
eletrônico <https://leismunicipais.com.br/prefeitura/rs/serafinacorrea>.
5 DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123-2006
5.1 Além de todos os documentos previstos neste Edital, 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, e
suas alterações, deverá apresentar, DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, declaração
firmada pelo representante legal, de que se enquadra como microempresa ou empresa de
pequeno porte (Anexo I);
5.2 Igualmente, as cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até
o limite estabelecido pela legislação em vigor, gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45
da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de
2007, desde que também apresentem, DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, declaração
firmada pelo representante legal de que se enquadram no limite de receita referido na legislação
aplicável, além de todos os documentos previstos neste Edital.
5.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item
5.1 e 5.2, 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 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como
vencedora do certame.
5.4 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.
5.5 O prazo de que trata o item 5.3 poderá ser prorrogado 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.
5.6 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.3 ou nas condições previstas
no item 5.5, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6.1 Os envelopes de habilitação e propostas serão recebidos e protocolados pela Comissão
Permanente de Licitação até o dia, hora e local, mencionados no preâmbulo desta, em dois
envelopes distintos, fechados, para o que se sugere a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA – RS
TOMADA DE PREÇOS Nº 009-2018
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (Nome da Empresa e CNPJ)

AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA –
RS
TOMADA DE PREÇOS Nº 009-2018
ENVELOPE
Nº
02
–
PROPOSTA
FINANCEIRA
PROPONENTE: (Nome da Empresa e
CNPJ)

6.2 O Envelope Número 01 deverá conter:
Obs.: Todos os documentos necessários relativos à habilitação deverão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada, por cartório competente ou por servidor da
administração, ou ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial.
a) Certificado de Registro de Fornecedor (CRC) expedido por esta prefeitura em até 03 (três) dias
úteis que antecedam o certame, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o
registro Cadastral esteja no prazo de validade.
Observação1: Para cadastro, a empresa poderá solicitar a relação de documentos por meio do
endereço eletrônico licita@serafinacorrea.rs.gov.br
Observação2: Caso algum dos documentos fiscais ou certidões obrigatórias exigidos para
cadastro estejam com o prazo de validade expirado, a licitante deverá anexar os atualizados,
autenticado(s), como complemento ao certificado apresentado no dia do certame.
b) Declaração de Habilitação dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação, bem como a ciência e vinculação a todos os termos da presente licitação, como
condição indispensável de participação (Anexo II);
c) Em sendo ME, EPP, MEI e Cooperativa que se enquadre na receita de ME ou EPP, declaração
firmada pelo representante legal da empresa ou contador, de que se enquadra como
microempresa, ou empresa de pequeno porte, sob pena de ser desconsiderada tal condição
(Anexo I).
d) Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração com firma reconhecida em
Cartório, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da
presente licitação, sendo que será aceito pela Comissão de Licitação um único representante
para cada empresa.
6.2.1 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de Regularidade Cadastral de Sociedade da empresa licitante, emitida pelo Conselho
Regional de Administração – CRA;
b) Certificado de Responsabilidade Técnica do profissional registrado no Conselho Regional de
Administração – CRA, devidamente credenciado como o responsável pela proponente; OU
c) Certidão de Registro do técnico responsável pela empresa no Conselho Regional de
Administração – CRA, sendo que deverá ser comprovado o vínculo, da seguinte forma:
I – mediante cópia do Contrato Social da empresa, em se tratando de sócio; OU
II – mediante cópia da CTPS, em se tratando de empregado da empresa; OU
III – mediante Contrato de Prestação de Serviços.
d) Atestado ou certidão de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou

privado, que comprove que a empresa proponente executou diretamente serviços com
características compatíveis ao objeto da presente licitação, conforme item 4 deste edital,
demonstrando que a empresa proponente possui larga experiência anterior satisfatória, de bom
desempenho.
Obs.: Para fins de avaliação da(s) certidão(ões) ou atestado(s) será entendido como serviço
similar ao objeto desta licitação, compatível em características e quantidades, aquele(s) nos quais
conste realização de concurso público ou processo seletivo para cargo ou emprego público, para
número igual ou superior a 800 (oitocentos candidatos) candidatos, sendo no mínimo 40% destes
para cargos de nível superior.

6.2.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA ESPECÍFICA PARA COOPERATIVAS
6.2.2.1 As cooperativas, além de atenderem todas as exigências deste Edital, deverão
complementar a habilitação jurídica com os seguintes documentos:
a) Estatuto social com ata de assembleia de aprovação, conforme a Lei nº 5.764/71, que
comprove que a cooperativa tem como objetivo a prestação de serviços exigidos nesta licitação, e
ainda, que a mesma dispõe de associados (cooperados) em quantidade e com qualificação
profissional capaz de executar todos os serviços objeto do presente Edital;
b) Regimento Interno (com a ata da assembleia que o aprovou);
c) Relação de todos os associados com Certidão de Regularidade Previdenciária dos mesmos ou
Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS, sendo que o objeto da licitação deverá ser
prestado, no caso da cooperativa vencedora, por cooperativado integrante da lista acima referida,
discriminando e comprovando a data de ingresso destes na cooperativa;
d) Registro na Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul – OCERGS;
e) Ata de fundação da Cooperativa, devidamente registrada da Junta Comercial do Estado do Rio
Grande do Sul;
f) Regime dos fundos instituídos pelos cooperados (com ata da assembleia que o aprovou);
g) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias (para comprovação
da representatividade dos dirigentes e conselheiros da cooperativa);
h) Registro de presença dos cooperados em assembleias gerais.

6.3 O Envelope Número 02 deverá conter:
a) Proposta financeira que deverá ser apresentada conforme modelo do Edital (Anexo III), em
papel timbrado da empresa (ou com carimbo oficial), datada, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, mencionando o preço global dos serviços, em moeda corrente nacional, considerando
objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos relativos ao planejamento,
organização, operacionalização, a execução total dos serviços licitados, inclusive o BDI,
(impostos, taxas, contribuições sociais, lucro etc.). Suas folhas devem estar rubricadas e a última
carimbada e assinada pelo seu representante legal.
b) Planilha de quantitativos, custos unitários e totais, compreendendo individualmente os
serviços, as despesas administrativas e BDI, expresso em moeda corrente nacional, devidamente
identificada e assinada pelo responsável da empresa licitante.
c) Na proposta financeira apresentada por cooperativa de trabalho deverá constar separadamente
os encargos sociais, para fins de comprovação pelo Município, deduzidos os valores expressos
relativos ao fornecimento de material e aluguel de equipamentos a serem utilizados na prestação
de serviços.
Observação 1: 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.
Observação 2: Os documentos do envelope número 02 deverão ser apresentados em uma única
via, datilografados ou impressos, rubricados e assinados pelos representantes legais da
proponente, contendo carimbo e deverão ter suas folhas numeradas em ordem crescente, não
podendo de forma alguma conter estrelinhas ou rasuras que interfiram no resultado final.
Observação 3: Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em
parte, qualquer das disposições deste Edital, bem como aquelas manifestamente inexequíveis,
presumindo-se como tais as que contiverem preços vis ou excessivos, face aos preços correntes
no mercado.
Observação 4:Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições das
propostas ou de quaisquer documentos.
Observação 5: Poderão ser aceitas as propostas em que se constatem erros de cálculos nos
preços propostos, reservando-se à Comissão Permanente de Licitação o direito de corrigi-los da
seguinte forma:
I – O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será retificado
mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto.
Observação 6: É fixado um valor Máximo de R$ 20.733,33 (vinte mil, setecentos e trinta e três
reais e trinta e três centavos), como preço orçado, na forma do art. 40, inciso X, da Lei nº.
8.666/93.
Observação 7: As propostas que apresentam valores superiores ao preço máximo estabelecido
serão desclassificadas, na forma do art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93.
7. DA ACEITABILIDADE DOS PREÇOS
7.1 O custo estimado pelo município para a prestação do serviço será de R$ 20.733,33 (vinte mil,
setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
7.2 Serão desclassificadas as propostas de preço que:
a) ultrapassarem o valor fixado no item 7.1 deste Edital;
b) apresentarem desconformidade com este Edital;
c) alterarem a quantidade estimada;
d) apresentem valor manifestamente inexequível, nos termos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do
inciso II do artigo 48 da Lei 8.666/93.
8. DO JULGAMENTO
8.1 Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO-GLOBAL e o julgamento será realizado pela
Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço global, na forma prevista no inciso
I, § 1º, do artigo 45 da Lei 8.666/93. No preço proposto deverão ser incluídas todas as despesas
com encargos sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, transporte, seguros e demais encargos
necessários à perfeita execução dos serviços objeto desta licitação.
8.2 Serão consideradas inabilitadas as licitantes que não apresentarem os documentos exigidos
para a habilitação.
8.3 Para julgamento das propostas, será considerada vencedora a que, estando inteiramente de
acordo com as especificações deste Edital, ofertar o menor preço global, respeitado o critério de
aceitabilidade dos preços.
8.4 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 e aluguel de

equipamentos a serem utilizados na execução do serviço.
8.4.1 Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de
equipamentos da licitante a serem utilizados na execução do serviço, deverão fazer parte do
contrato e comprovadas, no momento da liquidação da Nota Fiscal, por documento fiscal.
8.5 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e
seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93.
8.6 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.

9. CRITÉRIO DE DESEMPATE
9.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 5,
deste Edital.
9.1.1 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.
9.1.2 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, seja pelo julgamento definitivo
do recurso interposto.
9.2 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de
menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, 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 do item 5 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 que serão convocadas
para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.
9.3 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa satisfizer as
exigências do item 5 deste Edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da
proposta originariamente de menor valor.
9.4 O disposto nos itens 9.1.1 a 9.1.2 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 5 deste Edital).
9.5 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público,
com a convocação prévia de todos os licitantes.
10. DOS RECURSOS
10.1 Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos incisos,
alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.
11. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1 O vencedor, quando convocado para assinar o instrumento contratual, terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis, contado a partir da data de sua convocação, para firmar assinatura, sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666/93.
11.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde
que feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do item anterior.
11.3 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, 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.
11.4 Do contrato a ser assinado com o vencedor 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, todos da Lei Federal nº 8.666/93.

12. DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO
12.1 O Contrato Administrativo proveniente desta licitação terá vigência de 180 (cento e oitenta)
dias, contados a partir da sua assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração e se necessário, nos termos do art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.
12.2 O contrato poderá ser extinto, se houver a conclusão de todo o objeto de forma definitiva,
antes do término da vigência do contrato, sem que caibam quaisquer direitos ou indenização.
12.3 O contrato reger-se-á, no que concerne à sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas
disposições da Lei nº 8.666/93, observadas suas alterações, pelas disposições do Edital e
preceitos de direito público.
13. DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO
13.1 Não haverá reajuste do valor Contratual, exceto nos casos previstos em lei.
14. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR E DA ADMINISTRAÇÃO
14.1. As obrigações das partes estão previstas no Anexo V deste edital – Minuta de Contrato
Administrativo – sem embargo de outras que se fizerem previstas no corpo deste edital e/ou em
outros anexos.
15. DA FISCALIZAÇÃO
15.1 A fiscalização do contrato será efetuada por servidor municipal que será indicado no contrato
administrativo, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.
15.2 A contratada deverá indicar e manter um responsável pela execução dos serviços licitados.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 Poderão ser aplicadas às empresas quaisquer das penalidades arroladas nos artigos 86 a 88
da Lei 8.666/93, garantida a ampla defesa e o contraditório.
17. DAS PENALIDADES
17.1 Em caso de inexecução parcial das condições fixadas na licitação, execução imperfeita,
inadimplemento contratual, não veracidade das informações ou mora de execução, erros ou
atraso na prestação dos serviços e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a
seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa
adjudicatária as seguintes penalidades
I. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
II. Multa equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato por dia
de atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze dias), após o qual será caracterizada a
inexecução total do contrato,
III. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução parcial e
10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto
contratado.
IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão do contrato
por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada.
V. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Serafina Corrêa-RS, por prazo não superior a dois anos;
VI. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
17.2 No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e
à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo.
17.3 A sanção de multa poderá ser aplicada com as demais sanções e a sua cobrança não
isentará a Contratada da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.
17.4 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
do recebimento da notificação.
17.4.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados administrativa e/ou judicialmente.
17.5 Não se excluirá a aplicação de outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e nas demais
legislações específicas.
18. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
18.1 O pagamento será efetuado ao licitante vencedor mediante a apresentação da respectiva
Nota Fiscal, 30% (trinta por cento) em 15 (quinze) dias após homologação das inscrições; 40%
(quarenta por cento) em 15 (quinze) dias após a realização da Prova Objetiva e 30% (trinta por
cento) em 15 (quinze) dias após a remessa da homologação do resultado final.
18.2 Fica estipulado que, caso haja candidatos excedentes (acima de 685 para cargo
público e acima de 100 para emprego público), o valor a ser pago será de R$ 26,00 (vinte e
seis reais) por candidato excedente.
18.3 O pagamento será aprovado pelo fiscal do Contrato e pelo Secretário Municipal de
Administração, devendo o licitante vencedor emitir Nota Fiscal e aguardar no prazo de até 15

(quinze) dias para depósito em conta bancária, a ser informada na proposta financeira,
observadas as condições previstas no art. 5º da Lei de Licitações.
18.4 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, conforme estabelecido na
Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12.
18.5 Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o
ANEXO em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme
Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou contador.
18.6 O licitante contratado deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal, constando a
identificação do presente Processo Licitatório (Tomada de Preços nº 009-2018).
19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1 A despesa ocorrerá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
04.122.0185.2009. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 089
20. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
20.1 Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na
aplicação da Lei nº 8.666/93, protocolizando o pedido até cinco dias úteis anteriores à data fixada
para abertura dos envelopes de habilitação, no endereço fixado no item 21.11, devendo a
Comissão Permanente de Licitação do Município de Serafina Corrêa-RS julgar e responder à
impugnação em até três dias úteis.
20.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as
falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes, ficando esclarecido que a intempestiva comunicação do suposto vício
não poderá ser aproveitada a título de recurso.
20.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
20.4 Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do
certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
21. DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer disposição do
presente Edital.
21.2 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e
proposta exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento.
21.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou
quaisquer outros documentos.
21.4 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos,
assinar atas e contratos, os licitantes ou seus procuradores e os membros da Comissão de
Licitação.
21.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à
licitação os participantes retardatários.
21.6 Do contrato a ser assinado com o vencedor 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.
21.7 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).
21.8 O Município reserva-se o direito de anular ou revogar o presente processo licitatório, em
despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar.
21.9 A Comissão de Coordenação e Fiscalização traçará as diretrizes básicas para a execução
dos serviços, ficando a seu cargo a fiscalização dos trabalhos em todas as suas etapas.
21.10 Serão de responsabilidade do município todas as publicações dos editais pertinentes ao
Concurso Público, homologação das inscrições, assim como a disponibilização dos locais para a
aplicação das provas.
21.11 Impugnações ao Edital caso interpostas por licitante, deverão ser apresentados por escrito,
junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de Julho, nº 202, Serafina Corrêa-RS, até o
segundo dia útil que anteceder a data de abertura da licitação. Se interpostas por qualquer
cidadão, deverão ser apresentadas até o quinto dia útil que antecede a abertura da licitação. Não
serão aceitos se remetidos via correio eletrônico.
21.12. A empresa vencedora do certame não poderá ter na composição (comissão organizadora),
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até 3º grau, que
estejam participando do concurso.
21.13 Fazem parte integrante deste Edital e seus anexos.
Anexo I –Termo de referência
Anexo II – Modelo de Declaração de enquadramento para ME e EPP;
Anexo III – Modelo de Declaração de Habilitação;
Anexo IV – Modelo de Proposta Financeira;
Anexo V – Minuta do Contrato Administrativo.
Anexo VI – Justificativa da modalidade licitatória e critério de julgamento das propostas.
21.14 O Edital relativo ao objeto desta licitação encontra-se à disposição dos interessados no site
oficial www.serafinacorrea.rs.gov.br. Informações também serão prestadas através do endereço
eletrônico licitacao@serafinacorrea.rs.gov.br ou pessoalmente no Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, situada na Avenida 25 de Julho, 202, Centro, no horário
das 10 horas às 11h30min e das 13h30min às 15 horas.

Serafina Corrêa, 26 de março de 2018.

Valdir Bianchet
Vice Prefeito, no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Este documento se encontra examinado e
aprovado por esta Procuradoria Jurídica.
Em:___/____/______
______________________
OAB/RS

(em papel timbrado da empresa licitante)
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 060/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
A

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
especializados de planejamento, organização e execução de Concurso Público e
Processo Seletivo, para formação de cadastro reserva, provimento de cargos e
empregos públicos do Município de Serafina Corrêa

B

Justificativa: Justifica-se a necessidade de contratação em virtude dos contratos
emergenciais, formalizados, estarem na iminência do vencimento, bem como porque
muitos cargos já não possuem cadastro de reserva ou concursados para nomeação.

C

Prazo de execução: O Contrato Administrativo proveniente desta licitação terá
vigência de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da sua assinatura, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração e, se necessário, nos termos do art. 57, II,
da Lei Federal nº 8.666/93, de acordo com o item 12 do presente instrumento
convocatório.

D

Adjudicação do Objeto: Menor preço global

E

Descrição e valor referencial: Orçamento estimado em quantitativo e preço global

Item

1

F

Descrição do serviço

Unidade

A contratação de empresa especializada
para prestação de serviços especializados
de planejamento, organização e execução
de Concurso Público e Processo Seletivo,
para formação de cadastro reserva, serviço
provimento de cargos e empregos
públicos do Município de Serafina Corrêa,
conforme abaixo descrito e especificado
neste Edital e Anexos. O concurso público
compreende dezoito cargos públicos, com
estimativa de 685 inscritos, bem como um
emprego público, com estimativa de 100
inscritos.

Quantidade
estimada

01

Valor Unitário
Referencial
Mensal

R$ 20.733,33

Da realização dos serviços: Serviços de planejamento, organização e execução do
concurso público e processo seletivo, nos termos descritos no edital e seus anexos,
devendo ser respeitada a legislação municipal e o cronograma de prazos propostos.

G

Do pagamento: O pagamento será efetuado ao licitante vencedor mediante a
apresentação da respectiva Nota Fiscal, 30% (trinta por cento) em 15 (quinze) dias
após homologação das inscrições; 40% (quarenta por cento) em 15 (quinze) dias após
a realização da Prova Objetiva e 30% (trinta por cento) em 15 (quinze) dias após a
remessa da homologação do resultado final.
Fica estipulado que, caso haja candidatos excedentes (acima de 685 para cargo
público e acima de 100 para emprego público), o valor a ser pago será de R$ 26,00
(vinte e seis reais) por candidato excedente e demais disposições contidas no item 18
do Edital.

H

Classificação Orçamentária: As despesas decorrentes desta licitação correrão por
conta das dotações orçamentárias autorizadas pela Secretaria Municipal de Fazenda,
já citadas no item 18 do Edital.

I

Unidade Fiscalizadora: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Data: 26 de março de 2018.

Valdir Bianchet
Vice Prefeito, no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Este documento se encontra examinado e
aprovado por esta Procuradoria Jurídica.
Em:___/____/______
______________________
OAB/RS

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 060/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA

(Razão Social da licitante) ____________, inscrita no CNPJ sob nº _______, por
meio de seu Responsável Legal ou Contador, DECLARA, sob as penas da lei, que:
a) enquadra-se na situação de __________ (microempresa, empresa de pequeno porte ou MEI);
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado
nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06;
c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos
I a X, da mesma Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

____________, em ______ de ____________ de 2018.

Representante Legal ou Contador
Carimbo

(em papel timbrado da empresa licitante)

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 060/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou Responsável
Legal, declara, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos de habilitação, ou seja, que
o envelope identificado como o de nº 01, contém todas as exigências editalícias que comprovam a
regularidade jurídica e fiscal, bem como a capacitação técnica e econômica da empresa.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

_______________, em ______ de ______________ de 2018.

Representante Legal
Carimbo

(em papel timbrado da empresa licitante)
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 060/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018
ANEXO IV
PROPOSTA FINANCEIRA

Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa
Proponente:
a) Razão Social: _____________________________________________________________
b) Endereço: ________________________________________________________________
c)Telefone:________________________E-mail:____________________________________
d) CNPJ: _______________________
e) Conta Bancária nº:_____________ Agência nº:__________ Banco:___________________
Vimos, por meio deste, apresentar proposta financeira, dados do proponente e demais
informações para constar no Contrato Administrativo, para eventual planejamento, organização e
execução de Concurso Público e Processo Seletivo, para formação de cadastro reserva,
provimento de cargos e empregos públicos do Município de Serafina Corrêa, de acordo com as
obrigações constantes do Edital e Minuta de Contrato, conforme segue:
LOTE ITEM
ÚNICO

1

QUANT. UNID.

1
1

Serviço

DESCRIÇÃO DO OBJETO

A contratação de empresa especializada
para prestação de serviços especializados
de planejamento, organização e execução
de Concurso Público e Processo Seletivo,
para formação de cadastro reserva,
provimento de cargos e empregos públicos
do Município de Serafina Corrêa, conforme
abaixo descrito e especificado neste Edital e
Anexos. O concurso público compreende
dezoito cargos públicos, com estimativa de
685 inscritos, bem como um emprego
público, com estimativa de 100 inscritos.

PREÇO
GLOBAL
R$

R$

CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO - CONCURSO PÚBLICO
CARGO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.1
0
1.1
1
1.1
2
1.1
3
1.1
4
1.1
5
1.1
6
1.1
7
1.1
8

Cozinheiro (44h/semanais)
Merendeira (44h/semanais)
Vigilante (44h/semanais)
Atendente de Educação Infantil
(44h/semanais)
Técnico em Radiologia
(24h/semanais)
Operador de Máquinas
Rodoviárias (44h/semanais)
Nutricionista (40h/semanais)
Médico Auditor Revisor
(12h/semanais)
Médico (20h/semanais)
Médico Gineco Obstetra e
Ultrassonografia
(20h/semanais)
Médico Psiquiatra
(20h/semanais)
Médico Gineco Obstetra e
Ultrassonografia
(40h/semanais)
Médico Cirurgião Geral
(40h/semanais)
Médico Clínico Geral
(40h/semanais)
Médico Pediatra
(40h/semanais)
Professor de Séries Iniciais
(25h/semanais)
Professor de Educação Infantil
(25h/semanais)
Auxiliar de Serviços Gerais
(44h/semanais)
TOTAL

VAGAS

RESERVA

TIPO DE PROVA

3

cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva

Objetiva e
Prática
Objetiva e
Prática
Objetiva e
Prática

1
2
8
1
1
0
0
2
0
0
0
0
3
0
1
1
2

cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva

PROJEÇÃO
DE
INSCRITOS
80
60
20

Objetiva

120

Objetiva

20

Objetiva e
Prática

20

Objetiva

30

Objetiva

5

Objetiva

50

Objetiva

30

Objetiva

10

Objetiva

30

Objetiva

10

Objetiva

50

Objetiva

10

Objetiva e
títulos
Objetiva e
títulos

40
40

objetiva e Prática

25

60
685

EMPREGO PÚBLICO - PROCESSO SELETIVO
CARGO
2.1

Agente Comunitário de Saúde

VAGAS

RESERVA

06

cadastro de

TIPO DE
PROVA
Objetiva e

PROJEÇÃO DE
INSCRITOS
100

(44h/semanais)

reserva
06

Prática
100

Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos
referidos documentos para elaboração da presente proposta.
E, em consonância aos referidos documentos, declaramos:
1 – Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da
minuta do Contrato Administrativo em anexo;
2 – Que o prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital.
3 – Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e/ou descontos ou
vantagens, despesas, deslocamentos e materiais utilizados para a prestação dos serviços.
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante
com todas as características do objeto e exigências constantes no Edital.

________________, ____ de ___________ de 2018.

Assinatura do Representante Legal
Carimbo

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 060/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018
ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA/RS, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ sob o nº 88.597.984/0001-80, neste ato representada pelo Vice Prefeito, no
exercício do cargo de Prefeito, Sr. Valdir Bianchet, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE.
CONTRATADA: _________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ______,
estabelecida na _____, nº _____, na cidade de ____, neste ato, representada pelo Sr. ______,
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologação e adjudicação da licitação
para a contratação de empresa para a execução de Concurso público e Processo Seletivo para
provimento de cargos e empregos públicos, conforme o Edital de Licitação nº 060/2018,
modalidade Tomada de Preços nº 009/2018, independentemente de transcrição, fazem parte
integrante e complementar deste contrato, ajustam o presente termo e estabelecem as seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente Contrato a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços especializados de planejamento, organização e execução de Concurso Público e
Processo Seletivo, para formação de cadastro reserva, provimento de cargos e empregos
públicos do Município de Serafina Corrêa, conforme abaixo descrito e especificado neste Edital e
Anexos. O concurso público compreende dezoito cargos públicos, com estimativa de 685
inscritos, bem como um emprego público, com estimativa de 100 inscritos, conforme descrito
abaixo:
CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO - CONCURSO PÚBLICO
CARGO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Cozinheiro (44h/semanais)
Merendeira (44h/semanais)
Vigilante (44h/semanais)
Atendente de Educação Infantil
(44h/semanais)
Técnico em Radiologia
(24h/semanais)
Operador de Máquinas
Rodoviárias (44h/semanais)
Nutricionista (40h/semanais)

VAGAS

RESERVA

TIPO DE PROVA

3

cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro

Objetiva e
Prática
Objetiva e
Prática
Objetiva e
Prática

1
2
8
1
1
0

PROJEÇÃ
O DE
INSCRITOS
80
60
20

Objetiva

120

Objetiva

20

Objetiva e
Prática
Objetiva

20
30

1.8
1.9
1.1
0
1.1
1
1.1
2
1.1
3
1.1
4
1.1
5
1.1
6
1.1
7
1.1
8

Médico Auditor Revisor
(12h/semanais)
Médico (20h/semanais)
Médico Gineco Obstetra e
Ultrassonografia
(20h/semanais)
Médico Psiquiatra
(20h/semanais)
Médico Gineco Obstetra e
Ultrassonografia
(40h/semanais)
Médico Cirurgião Geral
(40h/semanais)
Médico Clínico Geral
(40h/semanais)
Médico Pediatra
(40h/semanais)
Professor de Séries Iniciais
(25h/semanais)
Professor de Educação Infantil
(25h/semanais)
Auxiliar de Serviços Gerais
(44h/semanais)
TOTAL

0
2
0
0
0
0
3
0
1
1
2

reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva

Objetiva

5

Objetiva

50

Objetiva

30

Objetiva

10

Objetiva

30

Objetiva

10

Objetiva

50

Objetiva

10

Objetiva e
títulos
Objetiva e
títulos

40
40

objetiva e Prática

25

60
685

EMPREGO PÚBLICO - PROCESSO SELETIVO
CARGO
2.1

Agente Comunitário de Saúde
(44h/semanais)

VAGAS

RESERVA

06

cadastro de
reserva

TIPO DE
PROVA
Objetiva e
Prática

PROJEÇÃO DE
INSCRITOS

06

100
100

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 O Contratante pagará à Contratada pelos serviços realizados a importância de R$ ____, sem
que incida sobre o valor qualquer reajuste;
2.2 Os pagamentos serão efetuados ao licitante vencedor mediante a apresentação da respectiva
Nota Fiscal, 30% (trinta por cento) em 15 (quinze) dias após homologação das inscrições; 40%
(quarenta por cento) em 15 (quinze) dias após a realização da Prova Objetiva e 30% (trinta por
cento) em 15 (quinze) dias após a remessa da homologação do resultado final. Fica estipulado
que, caso haja candidatos excedentes (acima de 685 para cargo público e acima de 100
para emprego público), o valor a ser pago será de R$ 26,00 (vinte e seis reais) por
candidato excedente.
18.3 O pagamento será aprovado pelo fiscal do Contrato e pelo Secretário Municipal de
Administração, devendo o licitante vencedor emitir Nota Fiscal e aguardar no prazo de até 15
(quinze) dias para depósito em conta bancária, a ser informada na proposta financeira,

observadas as condições previstas no art. 5º da Lei de Licitações.
18.4 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, conforme estabelecido na
Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12.
18.5 Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o
ANEXO em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme
Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou contador.
18.6 O licitante contratado deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal, constando a
identificação do presente Processo Licitatório (Tomada de Preços nº 009-2018).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
3.1 As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
04.122.0185.2009. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 089

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Observação. A relação das obrigações da contratada constantes desta cláusula não é exaustiva,
ficando a Contratada obrigada a adotar outras providências que se fizerem necessárias ao bom,
correto e fiel cumprimento dos dispositivos legais pertinentes a realização do concurso público.
4.1 São obrigações da contratada:
a) Realizar o diagnóstico com o levantamento dos dados técnicos, da legislação e de normas,
além da análise dos pré-requisitos e descrição das atividades dos cargos que serão submetidos
ao processo de seleção, diagnóstico este que deverá ser aprovado pela Comissão de
Coordenação e Fiscalização do Concurso Público.
b) Concluir os serviços em até 120 (cento e vinte) dias a contar da expedição da ordem de
serviço; Observação. Os serviços devem obedecer às especificações previstas neste Edital e se
sujeitam à aprovação pela Comissão de Coordenação e Fiscalização, não cabendo ao licitante
vencedor qualquer indenização no caso de não aceitação dos serviços prestados.
c) Reparar os danos resultantes de má qualidade da prestação dos serviços;
d) Propiciar as condições necessárias ao atendimento dos candidatos portadores de
necessidades especiais, nos termos da legislação pertinente.
e) Estar presente, por meio de membros de sua equipe de trabalho, legalmente constituída,
durante a realização de todas as etapas do concurso público.
f) Arcar com os custos de deslocamento dos técnicos responsáveis pela aplicação das provas,
bem como fornecer e entregar às suas expensas, nos locais de realização do concurso, nos dias
de prova, a quantidade necessária de bens de consumo (papel, água, lanches, entre outros).
g) Arcar com as despesas de remessa de material relacionado com o concurso.
h) Fornecer por meio magnético as listagens contendo: resultado do concurso, em ordem
alfabética de todos os candidatos; resultado em ordem de classificação dos aprovados, contendo
em ambas nº de inscrição, nome, nº do documento de identidade, escores, notas e pontuação de
todos os candidatos inscritos. Observação. A Contratada deverá entregar todo o material aqui
especificado no prazo de 30 (trinta) dias após a homologação do resultado final do concurso.
i) Responsabilizar-se por toda a execução do concurso, desde as inscrições, elaboração,
aplicação e correção das provas, procedimentos para desempate, até a homologação final dos

aprovados e entrega de todo o material para arquivo no Município;
j) Realizar o serviço contratado seguindo estritamente todas as disposições previstas no edital do
concurso e anexo;
k) Responsabilizar-se pelo sigilo e segurança indispensáveis à lisura do concurso;
4.2 EDITAL DO CONCURSO
4.2.1. É obrigação da CONTRATADA a elaboração do edital do concurso, e também:
a) Elaboração e montagem da minuta do edital e seu encaminhamento à Comissão de
Coordenação e Fiscalização do Concurso Público para provimento de cargos públicos, no
prazo de 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço.
b) Elaboração do programa do concurso, da definição dos conteúdos programáticos, por cargo em
concurso, e/ou bibliografias, submetendo-os à aprovação do contratante.
c) Especificação de disciplinas e peso das provas, bem como da média para aprovação,
submetendo-os à aprovação do contratante.
d) Seleção e convocação das bancas examinadoras.
e) Preparação de todo o material de apoio para a equipe.
Obs. A CONTRATADA elaborará o Edital que regerá todo o Concurso Público dentro das normas
legais vigentes, que serão indicadas e validadas pelo CONTRATANTE que deverá assinar. O
Edital conterá todas as informações de interesse do Candidato, tais como: descrição do cargo,
pré-requisitos, regime de trabalho, salário/vencimentos, critérios de aprovação e classificação,
desempate, programas, cronograma de execução e outras informações de interesse do processo.
O Edital será disponibilizado gratuitamente pela Internet, no portal da CONTRATADA e na sede do
CONTRATANTE.
4.3 INSCRIÇÕES
É obrigação da CONTRATADA realizar as inscrições dos candidatos, e também:
a) Definição, elaboração e impressão de modelo de ficha de inscrição, se necessário.
b) A Contratada deverá disponibilizar as inscrições em site próprio, e o processo compreende
desde o preenchimento do formulário até a geração do boleto. Devem as guias de pagamento
serem vinculadas à conta bancária informada pela CONTRATANTE. O pessoal e material
necessário para as inscrições é de responsabilidade da Contratada. O valor das inscrições
obedecerá ao disposto na lei Municipal 3.462/2016.
c) Treinamento dos encarregados do recebimento das inscrições.
d) Manter em site próprio todas as informações relativas ao concurso público, disponibilizando o
edital de abertura das inscrições, cronograma, conteúdo programático e outras informações do
interesse do candidato.
e) Viabilizar as inscrições pelo período não inferior a 10 dias nem superior a 30 dias, sem
interrupções.
f) Análise de todas as inscrições submetidas, objetivando suas homologações.
g) Emissão e entrega de relatório de candidatos em ordem alfabética, contendo cargo, e número
de inscrição e as inscrições indeferidas (fundamentadamente), para a Comissão de
Coordenação e Fiscalização do Concurso, em até 05 dias antes da realização das provas.
h) Cadastramento dos candidatos inscritos após o recebimento dos requerimentos de inscrição,
contendo o número de inscrição, nome e número do documento de identidade, para emissão de

listas de frequência, bem como listas de distribuição dos candidatos por locais de prova;
i) Divulgação em seu sítio eletrônico da relação candidato/vaga referente a cada cargo, quando da
publicação da homologação das inscrições.
Observação. As inscrições via Internet, edital, avisos, listas, etc., serão disponibilizadas no
endereço eletrônico da CONTRATADA em todas as etapas de realização do Concurso Público.
Obs 1. O candidato será informado, através do extrato do Edital na imprensa local, dos
procedimentos para o Concurso Público. As inscrições serão via internet. Os candidatos devem
acessar o endereço eletrônico da contratada e/ou do Município, que poderá ter hiperlink para o
site da contratada, e seguir os passos para inscrição. Após a inscrição o candidato deverá pagar o
boleto de pagamento em qualquer agência bancária até data limite prevista. Este boleto pago será
seu comprovante de inscrição.
Obs. 2. Aos candidatos será disponibilizada a possibilidade de confirmação de seu pagamento no
site da contratada. Aos candidatos não homologados será dado prazo para recurso.
4.4 PROVAS OBJETIVAS
4.4.1 É obrigação da CONTRATADA confeccionar, aplicar e corrigir as PROVAS OBJETIVAS, para
os cargos indicados, abrangendo, no que couber, questões de português, matemática,
informática, legislação e conhecimentos gerais e específicos, num total de no mínimo 40
(quarenta) questões, de múltipla escolha, com 05 (cinco) opções de resposta, e TAMBÉM:
a) Elaboração de questões inéditas, em conformidade com o nível de escolaridade do cargo, bem
como com as atribuições, dispondo de profissionais especializados, devidamente habilitados, para
comporem as Bancas examinadoras.
b) Análise técnica das questões, com revisão de português.
c) Digitação, edição e impressão de todo material, listagem ou outros, necessários à realização
das provas.
d) Manutenção do sigilo das questões e da segurança da prova;
e) Distribuição dos candidatos nos locais de prova.
f) Escolha dos profissionais para comporem a Banca Examinadora, sendo que estes devem ser
devidamente capacitados para exercer a função.
g) Supervisão da equipe de aplicação das provas no(s) dia(s) marcado(s) para sua realização
h) Emissão da relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local de realização
das provas.
i) Mapeamento e identificação das salas para a realização das provas.
j) Elaboração dos materiais de apoio para a realização das provas, em conformidade com a
metodologia adotada pela empresa.
k) Acondicionamento e transporte dos cadernos e grades ao local das provas, com o devido lacre
garantidor de sigilo e segurança.
l) Treinamento e contratação dos coordenadores, fiscais e pessoal de apoio.
m) Aplicação efetiva das provas, com a presença de equipe de coordenação proporcional ao
número de candidatos.
n) Elaboração de atas e listas de presença.
o) Procedimento da leitura dos cartões de respostas, por meio de processamento eletrônico, que
assegure a segurança do processo.
p) Exame e resposta dos recursos interpostos pelos candidatos quanto ao critério de correção das

provas. Os recursos deverão ser feitos pela Internet, no site da Contratada, em modelo que
deverá constar no edital do concurso ou no Setor de Protocolo da Contratante, sendo de sua
responsabilidade as respostas aos recursos interpostos.
q) Emissão de boletins e/ou relatórios de notas de todos os candidatos.
r) Correção e entrega das provas objetivas.
s) Emissão do relatório das notas dos candidatos para publicação.
Obs: As questões de Língua Portuguesa, Informática e Legislação, com exceção de
Conhecimentos Específicos, serão idênticas para o mesmo nível de escolaridade,
independentemente do cargo, contanto que sejam aplicadas no mesmo turno.
Obs. 2. Os gabaritos das provas serão divulgados em 24 horas após a aplicação da prova, pelo
endereço eletrônico da contratada, conforme cronograma no Edital.
4.5 PROVA PRÁTICA
4.5.1. É obrigação da CONTRATADA aplicar a PROVA PRÁTICA, e também:
a) Aplicação por profissionais devidamente habilitados na área, recrutados mediante uma seleção
segura, direcionada à atribuição do cargo, e de elevada qualidade técnica.
b) Pontuação em conformidade com os critérios preestabelecidos, submetendo-os à aprovação da
Comissão de Coordenação e Fiscalização do Concurso.
c) Processamento das notas e elaboração de boletins e/ou relatórios de notas para divulgação de
resultados.
d) Aplicação de Prova Prática a todos os candidatos aprovados e classificados na Prova Objetiva,
para os cargos em que este tipo de prova for exigida.
Observação. As provas práticas deverão ser filmadas a fim de esclarecer possíveis recursos.
4.6 PROVA DE TÍTULOS
4.6.1. É obrigação da CONTRATADA aplicar a PROVA DE TÍTULOS, que terá caráter
classificatório para os cargos designados no anexo, e também:
a) Elaboração da grade de avaliação de títulos, que fará parte do Edital de Inscrições,
submetendo-a à aprovação da Comissão de Coordenação e Fiscalização do Concurso.
b) Avaliação de cada título apresentado, seguindo as orientações do edital.
c) Processamento das notas e elaboração de boletins e/ou relatórios de notas para divulgação do
resultado.
Obs. O recebimento e a correção dos títulos serão realizados mediante sistema eletrônico. O
candidato, ao acessar o sistema, com CPF e senha cadastrados, preenche o Formulário de
Entrega de Títulos e realiza o upload dos arquivos. A avaliação dos títulos será realizada pelas
bancas por meio da visualização dos documentos postados.

4.7 RECURSOS
4.7.1. É responsabilidade da CONTRATADA examinar, emitir parecer e dirimir dúvidas nos casos
de recursos ou medidas judiciais relacionadas ao concurso público, e também:

a) Promoção da coleta dos recursos encaminhados segundo as regras definidas em edital.
b) Encaminhamento dos pedidos de revisão às bancas examinadoras para análise.
c) Fundamentação das respostas aos recursos impetrados, com emissão de parecer
individualizado.
d) Atualização e retificação, quando necessário, dos gabaritos oficiais e das notas das provas.
Obs. A contratada disponibilizará aos candidatos a possibilidade de interpor recursos eletrônicos,
via internet.
4.8 CLASSIFICAÇÃO FINAL
4.8.1. É obrigação da CONTRATADA processar a classificação final dos candidatos,
compreendendo:
a) Emissão dos relatórios de notas englobando todas as etapas do Concurso Público.
b) Aplicação dos critérios de desempate de notas, de acordo com o previsto no edital de
inscrições.
c) Elaboração de relatórios de homologação final, contemplando todos os aprovados por ordem
de classificação.
4.9. Obrigações gerais da CONTRATADA, no tocante às provas
4.9.1. A contratada deverá utilizar questões inéditas com sigilo e ética profissional na elaboração
de programas e provas. As provas são elaboradas conforme atribuições e pré-requisitos das
profissões.
4.9.2. Durante o processo de montagem, as provas devem ser criptografadas, com senhas
robustas, e armazenadas em cofre digital em HD específico.
4.9.3. As provas serão impressas com severo e total controle de segurança, embaladas por sala,
em pacotes lacrados e acondicionados em malotes com lacres numerados, por prédio, ficando
sob a guarda da contratada até a data de sua aplicação.
4.9.4. As provas serão realizadas em data a ser definida no cronograma do Edital. A
CONTRATADA deverá ter uma equipe formada por Coordenador e fiscais treinados, o primeiro
responsável por todos os procedimentos. Durante o processo de aplicação de prova, os
candidatos serão fiscalizados por, no mínimo, duas pessoas por sala e os seus pertences serão
lacrados em sacos específicos. Em outras palavras, o candidato não pode ter acesso a qualquer
outro tipo de material que não o especificado como permitido em edital. Na entrada e saída dos
banheiros, haverá inspeção com detectores de metal, mitigando, assim, os riscos referentes a
possíveis fraudes por meio eletrônico.
4.9.5. Provas Especiais: A CONTRATADA poderá, quando solicitado, confeccionar e aplicar
provas ampliadas (fonte 18 ou 24). Na aplicação, também quando solicitado, ao candidato com
necessidades especiais, poderá ser disponibilizado: um computador com a prova em PDF, que
pode ser utilizada com ferramentas de zoom, lupa eletrônica e inversão em cores; intérprete de
libras; acesso facilitado; auxílio para preenchimento da grade de respostas; ledor; Sistema de
Leitura de Texto (JAWS); tempo adicional de prova. Outras necessidades serão analisadas pela
contratante em conjunto com a contratada.
4.9.6. Correção das Provas: A contratada garantirá sistema parametrizado e seguro para gerar

resultados dos candidatos dentro dos critérios classificatórios definidos em edital. As grades de
respostas serão corrigidas digitalmente; este processo de correção ainda deve permitir a
visualização da grade de respostas pelo candidato através do portal da contratada na internet,
mediante senha pessoal.
4.9.7. Resultados do processo. A contratada deverá fornecer todos os dados do processo: editais;
recursos; justificativas de notas e gabaritos; relatório padrão contendo três listagens finais: (1) por
ordem decrescente de classificação. (2) por ordem alfabética, contendo as notas por
componentes da prova; (3) e por ordem alfabética, contendo dados pessoais do candidato; bem
como
lista
à
parte,
de
acordo
com
as
particularidades
do
processo.
4.9.8. Além das obrigações anteriormente citadas neste anexo de edital, a contratada obriga-se a:
a) Desenvolver e implementar o objeto desta proposta através de seu quadro técnico e funcional.
b) Dedicar-se ao projeto até sua efetiva conclusão dentro dos padrões de qualidade e excelência.
c)
Divulgar
o
extrato
do
edital
na
internet.
d) Divulgar a realização do processo nos meios de comunicação via releases à imprensa, e-mail
marketing, informativo de concursos eletrônico e outros dentro de suas possibilidades.
e) Zelar pelo nome do CONTRATANTE no âmbito das atividades decorrentes da presente
proposta.
f) Tratar como confidencial toda e qualquer informação e material do processo, só podendo ser
divulgado
ou
distribuído
no
cumprimento
do
cronograma.
g) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e
previdenciárias
decorrentes
da
execução
do
processo,
no
que
couber.
h) A contratada se compromete a não utilizar mão de obra em condição de trabalho degradante,
forçado, escravo, infantil, em todas as atividades relacionadas com a execução deste instrumento,
sob pena de suspensão ou rescisão contratual, e aplicação de penalidades contratuais e legais.
i) Os encargos sociais, fiscais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, tributários, transporte,
estada, materiais, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir
sobre o objeto contratado são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
j) Os serviços de que trata este contrato deverão ser prestados pela CONTRATADA, com
observância das normas legais e éticas, bem como dos usos e costumes atinentes à matéria, de
modo a resguardar sob qualquer aspecto o sigilo, a segurança e os interesses do Município, sob
pena de rescisão do presente instrumento e aplicação de multa à CONTRATADA.
k) A CONTRATADA deverá, durante toda a vigência do presente contrato, manter todas as
condições de habilitação exigidas no respectivo edital de licitação.
l) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
Município.
m) Não poderá a CONTRATADA utilizar nas provas questões já utilizadas em outros certames,
sob pena de rescisão do presente contrato e aplicação das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 São obrigações da CONTRATANTE:
a) Designação de local para realização das provas;
b) Disponibilizar local com acesso a computadores e internet, para os candidatos realizarem as
inscrições.
c) Designar servidores para compor a Comissão de Coordenação e Fiscalização do Concurso
Público para provimento de cargos públicos, conforme Decreto nº 014/2010.
d) Definir o cronograma para a realização do concurso, em conjunto com a empresa contratada.

e) Aprovar a redação e o conteúdo dos editais.
f) Fiscalizar todo o andamento do concurso.
g) Disponibilizar local, material e equipamentos para a realização das provas práticas, se
necessário.
h) Abertura ou indicação de conta Bancária específica para os valores recebidos a título das
inscrições realizadas. A CONTRATANTE deverá informar o número de conta-corrente, a qual será
indicada no Edital de Concurso, para receber os depósitos das inscrições.
i) Pagar os valores inerentes ao contrato firmado com a Empresa, nas condições e situações
estipuladas.
j) Fornecer todas as informações necessárias à elaboração do concurso, tais como: número de
vagas, descrição do cargo, referência salarial e requisitos para provimento;
k) Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio de representantes devidamente
credenciados, que se encarregarão dos contatos com a empresa vencedora para esclarecimento
de dúvidas, troca de informações e demais providências necessárias à realização do objeto do
presente Edital.
l) Publicar os editais, listagens, comunicados, bem como quaisquer materiais pertinentes ao
concurso na imprensa oficial, nos termos das exigências legais.
m)-Homologar o resultado final do concurso.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1 O presente contrato poderá ser rescindido nos termos da art. 78 e com observância ao art. 79,
ambos da Lei nº 8.666/93, especialmente:
I – pela CONTRATANTE:
a) descumprimento, pela CONTRATADA, de qualquer cláusula contratual;
b) razões de interesse público;
c) falência ou instauração de insolvência civil à CONTRATADA.
II – pela CONTRATADA:
a) a falta injustificada de pagamento, no devido tempo e sem razão plausível, nos termos da Lei nº
8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES
7.1 Em caso de inexecução parcial das condições fixadas na licitação, execução imperfeita,
inadimplemento contratual, não veracidade das informações ou mora de execução, erros ou
atraso na prestação dos serviços e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a
seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa
adjudicatária as seguintes penalidades
I. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
II. Multa equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato por dia
de atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze dias), após o qual será caracterizada a
inexecução total do contrato,
III. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução parcial e
10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto
contratado.
IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão do contrato
por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada.
V. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

Município de Serafina Corrêa-RS, por prazo não superior a dois anos;
VI. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
7.2 No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo.
7.3 A sanção de multa poderá ser aplicada com as demais sanções e a sua cobrança não isentará
a Contratada da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.
7.4 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
do recebimento da notificação.
7.4.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados administrativa e/ou judicialmente.
7.5 Não se excluirá a aplicação de outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e nas demais
legislações específicas.

CLÁUSULA OITAVA– SELEÇÃO DOS PROFISSIONAIS E DOS ENCARGOS
8.1 A seleção dos profissionais que prestarão os serviços caberá exclusivamente à Contratada,
reservando-se o Contratante o direito de pedir a substituição de qualquer funcionário, por motivo
de melhor qualificação dos serviços prestados, sempre que considerado insatisfatório.
8.2 Todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e sociais, em relação ao quadro de
pessoal que prestará os serviços ora contratados, serão da exclusiva responsabilidade da
Contratada, assim como a responsabilidade civil e penal sobre eventuais danos e indenizações de
qualquer espécie, que os mesmos vierem a dar causa, exonerando-se integralmente o
Contratante.
CLÁUSULA NONA – DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
9.1 Os serviços devem obedecer às especificações previstas neste Edital, sendo aceitos pelo
fiscal e Secretário Municipal da Pasta, não cabendo ao licitante vencedor qualquer indenização no
caso de não aceitação dos serviços prestados.
9.2 Reparações resultantes de má qualidade da prestação dos serviços são de inteira
responsabilidade do licitante Contratado, devendo regularizá-las nos prazos e condições
formalizadas pelo fiscal do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1 A fiscalização sobre todos os termos do presente contrato a ser exercida pelo Contratante,
ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe
implicará corresponsabilidade pela eventual execução incorreta dos serviços.
10.2 Ficam designados por parte do Contratante como responsável pelo acompanhamento e
fiscalização dos serviços de que trata o presente contrato o servidor _____, matrícula nº _____.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Ao firmar este Contrato, a contratada declara, sob penas da lei, que não incorre em qualquer
impedimento previsto no ordenamento jurídico para contratar com a Administração,
especialmente:
a) Que não incorre em inadimplência tributária que o impeça de contratar com a Administração
Pública, conforme a Lei;
b) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública de
Serafina Corrêa/RS;
c) Que não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar ou
transacionar com a Administração Pública de Serafina Corrêa/RS;
d) Que não está enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
atualizações;
e) Que cumpre rigorosamente o art. 7º da Constituição Federal, o qual proíbe o trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
11.2 Este Contrato está vinculado ao Edital de Licitação nº 060/2018, que passa a integrá-lo
para todos os efeitos.
11.3 A Contratada se obriga a observar, durante a execução do Contrato Administrativo, toda a
legislação que rege o objeto desta licitação.
11.4 A Secretaria Municipal de Administração traçará as diretrizes básicas para a execução dos
serviços, ficando a seu cargo a fiscalização dos trabalhos em todas as suas etapas.
11.5 Serão de responsabilidade do município todas as publicações oficiais dos editais pertinentes
ao Concurso Público, e homologação das inscrições, assim como a disponibilização dos locais
para a aplicação das provas.
11.6 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, suas alterações, legislação
pertinente e os princípios gerais de direito.
10.7 Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé-RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente instrumento, obrigando-se as partes entre si e sucessores para bem e fielmente cumprilo.
E, assim por estarem ajustados e acordados, as partes firmam o presente Contrato, em 3 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para os devidos fins legais.
Serafina Corrêa – RS, ____ de abril de 2018.
Valdir Bianchet
Vice Prefeito, no exercício do cargo de Prefeito Municipal

CONTRATADA
Testemunhas:
1) __________________________
2) __________________________

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 060/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018
ANEXO VI
JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE LICITATÓRIA E
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Quanto à modalidade licitatória e o critério de julgamento de proposta, utilizou-se a
tomada de preços, sendo o menor preço global o critério de julgamento.
Em relação à modalidade licitatória escolhida, oportuno o esclarecimento no sentido de
que a Tomada de Preços tem por objetivo levar a efeito o certame, com fundamento no art. 22, II,
§2º e art. 23, I, “b”, ambos da Lei nº 8.666/93, que assim dispõem:
"Art.22. São modalidades de licitação:
(…)
II – tomada de preços;
(…)
§2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação. (…)"
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo
anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o
valor estimado da contratação:
I – para obras e serviços de engenharia:
(…)
b) tomada de preços – até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);
(…)"
Em relação ao critério de julgamento pelo menor preço global, em relação a tal critério de
julgamento, vale ressaltar que o art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/93 estatui o seguinte:
"Art. 23 ( ... )
§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas
em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis,
procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da
economia de escala”.
Quanto ao ponto, oportunas, ainda, as orientações da Excelsa Corte de Contas (TCU),

veiculadas em publicação institucional, in verbis:
"De acordo com a Lei nº 8.666, de 1993, é obrigatório que seja feito parcelamento
quando o objeto da contratação tiver natureza divisível, desde que não haja
prejuízo para o conjunto a ser licitado. (. .. ) o parcelamento é muito importante
porque possibilita a participação de empresas de menor porte nas licitações,
amplia a competitividade e contribui para a obtenção de menor preço para a
Administração Pública. (. .. ) Licitação parcelada, a exemplo da licitação por item, é
na verdade várias licitações em um único procedimento, em que cada parcela,
com suas peculiaridades diferenciadas, é julgada em separado. Nesse sentido,
sobressai do Acórdão 1331/2003 Plenário, da lavra do Excelentíssimo Ministro
Benjamin Zymler, parte do Relatório bem esclarecedora da questão, in verbis. A
leitura atenta do próprio dispositivo legal transcrito pelo responsável (art. 23, §1º,
da Lei nº 8.666/1993) na parte inicial de sua primeira e segunda intervenções
revela que é objetivo da norma tornar obrigatório o parcelamento do objeto
quando isso se configurar técnica e economicamente viável. O dispositivo dá
um caráter impositivo ao parcelamento na medida em que traz uma obrigação para
o administrador público por meio da expressão " ... serão divididas ... ". [ grifou-se]
Quanto a não utilização do pregão, insta destacar que o objeto licitado é a contratação de
serviços técnicos, consultivos e operacionais para organização e realização de concurso público e
processo seletivo. Tal hipótese envolve uma série de variáveis bastante peculiares, como, por
exemplo, a elaboração, impressão e armazenamento de provas, a consultoria especializada
quanto aos conflitos decorrentes da prestação desse serviço logístico para a realização das
provas, etc. Tudo isso permite concluir que não se trata de um serviço comum, com
características usuais no mercado.
Prosseguindo-se, foi adotado para o certame o julgamento pelo "menor preço global",
tendo em vista que o planejamento, organização e execução do Concurso Público e Processo
Seletivo deverão ser fornecidos de forma integrada, não se admitindo o parcelamento do objeto,
em razão da natureza indivisível.
Por fim, destaca-se que a qualificação dos proponentes será aferida por meio do rigor dos
documentos exigidos para fins de comprovação da qualificação técnica.

