
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0151/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021 

TIPO: MENOR PREÇO 

RECIBO DE EDITAL 

NOME DA EMPRESA CADASTRADA: 

CNPJ/CPF N°: 

ENDEREÇO: 

FONE: 

CIDADE: 

E-MAIL: 

PESSOA PARA CONTATO: 

RECIBO: 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação de Cristino Castro – PI, cópia do Edital e 
dos anexos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0151/2021, TOMADA DE PREÇOS nº 
012/2021, cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
serviços de organização, planejamento e realização de teste seletivo público do município 
de Cristino Castro, Estado do Piauí, Ficando ciente que a abertura dos envelopes será a 
partir das 08:00hs do dia 28/01/2022, na Avenida Marcos Parente, Nº 1071, Bairro Centro, 
Cristino Castro – PI. 

Em: _____/______/______. 

_____________________________ 
Assinatura e carimbo 

Senhor licitante: 

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal e a empresa, solicitamos o 
preenchimento completo do Recibo de Edital, remetendo-o para o e-mail: 
cpl@cristinocastro.pi.gov.br. A falta de remessa do presente Recibo exime a CPL comunicar 
possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras informações adicionais 
pertinentes ao certame licitatório.  
Este recibo deverá ser preenchido pelas empresas CADASTRADAS junta a CPL ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para participação, observada a necessária qualificação. 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0151/2021 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 
TIPO: MENOR PREÇO 

EDITAL 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO - PI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
06.554.364/0001-08, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela 
Portaria n° 011/2021 de 06 de janeiro de 2021, informa que às 08:00hs (oito horas) do dia 
28/01/2022, na Avenida Marcos Parente, Nº 1071, Bairro Centro, Cristino Castro – PI, será 
aberta a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021, para execução indireta 
sob o regime de empreitada por preço global, sob o tipo TÉCNICA E PREÇO, regida pela Lei 
8.666/93 e suas alterações, de acordo com as prescrições do Inciso III do § 1º do artigo 45 e 
artigo 10 inciso II alínea “a”, da referida norma legal, Lei Complementar nº 123/06, 
atendidas as limitações, condições e exigências expressamente fixadas neste EDITAL, 
destinado à Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 
organização, planejamento e realização de teste seletivo público do município de Cristino 
Castro, conforme previsto no edital e seus anexos. Maiores informações podem ser obtidas 
pelo E-mail: cpl@cristinocastro.pi.gov.br, ou na sala da Comissão Permanente de Licitações 
no mesmo endereço acima citado. 

Local, data e horário de entrega das propostas: Sala da Comissão de Licitação, Avenida 
Marcos Parente, Nº 1071, Bairro Centro, Cristino Castro – PI, dia 28/01/2022, até ás 08:00hs 
(oito horas). 

Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes neste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, 
subsequente ao ora fixado. 

As empresas participantes deverão ser representadas no procedimento licitatório por 
representante legalmente habilitado, desde que apresentado o instrumento de 
representação, até o início da sessão. 

Fica entendido que o projeto, as especificações e toda a documentação da licitação 
serão complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 
documento e se omita em outro, será válido, e entendido como presente. 

Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 
representar mais de uma licitante. 

1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização, 
planejamento e realização de teste seletivo público do município de Cristino Castro, 
Estado do Piauí, de acordo com as Leis, durante a vigência do contrato, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência e nas condições e exigências constantes 
neste Edital. 

2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO:
2.1. O prazo máximo para execução dos serviços, incluindo todas as etapas previstas, 
objeto da presente TOMADA DE PREÇOS, não excederão o prazo de 90 (noventa) dias, a ser 



contado a partir da data de recebimento pela Contratada, da Ordem de Serviço emitida pela 
Prefeitura Municipal, autorizando o início os serviços, conforme abaixo especificado. 
2.2. O contrato obedecerá ao disposto neste edital e às normas contidas na Lei nº 8.666/93 
e deverá ser assinado pela empresa vencedora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da homologação do certame. 
2.3. Caso a licitante vencedora não assine o termo do contrato no prazo e condições 
estabelecidos no item anterior deste edital, a administração poderá convocar os licitantes 
remanescentes na ordem de classificação, para assiná-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço ou revogar a 
licitação. 

3. DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. O tipo de licitação adotada para a execução dos serviços é a de MENOR PREÇO 
GLOBAL, de acordo com o disposto no Art. 45, da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
3.2. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta Tomada de 
Preços provirão dos valores arrecadados através das cobranças das taxas de inscrição do 
Teste Seletivo público e correrão em relação às despesas de execução do contrato à conta 
dos seguintes elementos orçamentários: FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, arrecadações 
das taxas de inscrições dotação orçamentária – 020200 - SECRETARIA MUN. DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 04.128.0008.2081.0000 - Realização de Concursos 
Públicos, 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
Valor estimado: O valor estimado pela Administração para a prestação dos serviços que são 
objeto desta licitação é de R$ 30.100,00 (trinta mil e cem reais), levando em consideração o 
valor estimado de 350 (trezentos e cinquenta) candidatos, podendo o quantitativo final, 
apurado no encerramento das inscrições, ser superior ou inferior a essa estimativa. 

4. AQUISIÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS
4.1. Este edital, bem como as peças que o integram, encontram-se disponíveis aos 
interessados para consulta e baixa (download), no site http://www.cristinocastro.pi.gov.br, 
www.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural e na sede da PREFEITURA MUNICIPAL, no horário de 
07h:30min às 13h:00min horas, de segunda a sexta-feira, podendo ser retirado mediante o 
fornecimento por parte do interessado de mídia digital virgem, tipo “CD-R” (disco compacto 
de mídia ótica agravável) ou pen drive para recebimento do edital, dos projetos e demais 
documentos anexos. 
4.2. As informações e os esclarecimentos complementares sobre este Edital e seus anexos 
poderão ser solicitados à Comissão pelos interessados, por escrito, nos locais e horários 
estabelecidos no item 6.1, até 03 (três) dias úteis anteriores à data da sessão inicial 
informada no preâmbulo deste Edital; cabendo à Comissão responder por escrito, os 
esclarecimentos solicitados, até 02 (dois) dias úteis antes da data da seção inicial da licitação 
indicada no preâmbulo deste Edital. 
4.3. As comunicações e informações do presente procedimento, incluindo todos os pedidos 
de esclarecimentos com suas respectivas respostas, fornecidas pela Comissão Permanente 
de Licitação, serão disponibilizadas nos altos do processo e publicada no site 
http://www.cristinocastro.pi.gov.br, www.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural. 
4.4. A elaboração da proposta, bem como a apresentação dos documentos exigidos neste 
Edital e a participação nas sessões públicas a serem realizadas, são de inteira 

http://www.cristinocastro.pi.gov.br/
http://www.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural
http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/
http://www.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural


 

 

responsabilidade da empresa proponente, não cabendo em qualquer hipótese a Prefeitura 
Municipal o ressarcimento dos valores despendidos para com a sua elaboração, mesmo em 
caso de cancelamento do processo licitatório. 
 
5. DO CADASTRAMENTO  
5.1. Poderão participar do presente certame Pessoas Jurídicas devidamente aptas a operar 
em território nacional na forma da legislação vigente, devidamente cadastradas, junto à 
Prefeitura Municipal e, quando não cadastradas, atenderem a todas as exigências 
constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, nos termos do art. 22, § 3º, da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores.  
5.1.1. Empresas regularmente estabelecidas no país e que sua finalidade e ramo de atuação 
principal, expressos no ato de sua constituição ou em alterações posteriores, procedidas até 
a data de abertura desta licitação, estejam ligadas ao objeto desta licitação; 
5.2. Os documentos para cadastro compreenderão: 
5.2.1. Contrato Social e todas as alterações ou consolidada, se houver; Copia de Identidade e 
CPF dos Sócios; ou CNH; 
5.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CNPJ;  
5.2.3. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 
5.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva 
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), (Portaria Conjunta PGFN / RFB nº 1.751, de 
01/10/2014); 
5.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão Quanto a Dívida Ativa e 
Certidão de Quitação de Tributos ou Certidão Conjunta) 
5.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante (Certidão 
Quanto a Dívida Ativa e Certidão de Quitação de Tributos ou Certidão Conjunta); 
5.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);; 
5.2.8. Prova de regularidade fiscal e trabalhista. 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.”; 
5.2.9. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, a menos 
de 60 (sessenta dias) dias da data prevista para abertura da licitação; 
5.2.10. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser atualizados, 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - 
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de 
outro indicador que o venha substituir. 
5.2.11. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 



 

 

5.2.12. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada 
ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
5.2.13. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do Balanço e 
das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante; 
5.2.14. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 
1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": por fotocópia 
do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
5.2.15. Sociedade criada no exercício em curso: por fotocópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
5.2.16. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade, juntamente com a Certidão de Regularidade Profissional (CRP). 
5.2.17. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser maiores ou igual a 1,0 (hum) resultantes 
da aplicação das seguintes fórmulas: 
 
LG (Liquidez Geral) =   ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL Em LONGO PRAZO 
 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL Em LONGO PRAZO 

 
SG (Solvência Geral) =   ATIVO TOTAL  
 ASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL Em LONGO PRAZO 
 

LC (Liquidez Circulante) =  ATIVO CIRCULANTE  
   PASSIVO CIRCULANTE 
 
5.2.18. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 
balanço.  
5.2.19. Sendo necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser 
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de Cálculo 
correspondente. 
5.3 . Poderão participar desta TOMADA DE PREÇO às empresas que: 
5.3.1 Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta Tomada de Preços; 
5.3.2 Atendam aos requisitos de habilitação e classificação das propostas exigidas neste 
Edital. 

5.4. Não serão admitidas nesta TOMADA DE PREÇO pessoas jurídicas: 
5.4.1 Suspensas, inabilitadas ou impedidas de licitar, a qualquer título, pela Administração 
Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, bem como as que estiverem em regime de 
falência, concordata ou recuperação extrajudicial; 
5.4.2 Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si e as que tiverem 
denominações diferentes e sócios ou proprietários comuns; 
5.4.3 Que possuam, em sua diretoria ou no seu quadro de pessoal, técnico, servidor público 
das Administrações Direta e Indireta do Município, seja com vínculo estatutário, seja 
empregado público, seja ocupante de cargo ou função de confiança, seja contratado 



 

 

temporariamente, e especialmente desta Comissão; 
5.4.4 Que possuam, em sua diretoria, integrante de outra pessoa jurídica que também tenha 
apresentado documentação de habilitação e propostas. 
5.4.5- Pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção e pessoa 
física que mantenha relação de parentesco, inclusive por afinidade, até o terceiro grau civil 
com detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável 
pela demanda ou contratação; e autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão 
ou entidade da administração pública. 
5.4.6 Devido à pandemia do COVID19, não serão permitido participantes sem mascará na 
sessão, e os participantes manterão a distanciamento social obrigatório dos demais 
concorrentes e da equipe da comissão, de fato que evite contaminação pelo vírus COVID 19. 
 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:  
 
6.1. No dia, hora e local designado para recebimento dos envelopes, cada empresa licitante 
far-se-á representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada e somente estes 
poderão atuar e praticar os demais atos inerentes ao certame. 
6.2. No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à 
existência dos necessários poderes para a representação ou credenciamento através da 
apresentação dos documentos, em original ou cópia autenticada, conforme abaixo: 
6.3. Se a empresa se fizer representar por seu sócio, deverá este, para que se promovam as 
devidas averiguações quanto à administração e gerência da sociedade, apresentar Carteira 
de Identidade ou documento equivalente com foto, bem como o Ato Constitutivo, Estatuto 
ou Contrato Social e todas as alterações ou consolidada em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores, ou no caso de empresário 
individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis. 
6.4. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, 
sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito a apresentação dos seguintes 
documentos: 
a) Copia ou original da Carteira de Identidade ou documento equivalente com foto; 
b) Procuração publica ou particular ou Carta de Credenciamento, firmada pelo 
representante, legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 
Social, documento esse a ser apresentado, devidamente reconhecida firma em cartório, 
visando à comprovação da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser 
credenciado, conforme Anexo V. 
6.5. Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados a CPL, no 
momento da licitação, em separado dos envelopes de documentação e proposta. 
6.6. A não apresentação ou incorreção no documento de credenciamento, não inabilitará o 
licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela licitante, inclusive 
de assinar ata. 

6.7. Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que quiserem usufruir dos 
direitos assegurados beneficiária da Lei 123/2006, deverá apresentar CERTIDÃO 
SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, conforme Instrução Normativa n. 103, de 30/04/2007 
do Departamento Nacional do Registro do Comércio e anexo VI do edital. (Art. 8º: “A 
comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo empresário 



 

 

ou sociedade será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial”) 

6.8. A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar n.º 
123, de 14 de dezembro de 2006, sujeitará a licitante as penalidades legais. 
 

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  
7.1. Os documentos de habilitação e as propostas deverão ser apresentados em 02 (dois) 
envelopes distintos, indevassáveis, fechados e lacrados, endereçados à Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Cristino Castro – PI, preferencialmente em 
envelopes timbrados e identificados da seguinte forma: 
7.1.1. ENVELOPE 01: Documentação de Habilitação: O envelope deverá ser identificado com 
as seguintes expressões: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO - PI  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0151/2021 
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 
ENVELOPE: Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA LICITAÇÃO: ................................................. 
ENDEREÇO DA LICITANTE: ....................................................... 
CNPJ DA LICITANTE: ................................. / ............. -.......... 
7.1.2. ENVELOPE 02: Proposta de Preços: O envelope deverá ser identificado com as 
seguintes expressões: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO - PI  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0151/2021 
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 
ENVELOPE: Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA LICITAÇÃO: ................................................. 
ENDEREÇO DA LICITANTE: ....................................................... 
CNPJ DA LICITANTE: ................................. / ............. -.......... 
 

8. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES  
8.1. Na data, horário e locais indicados no preâmbulo deste Edital serão abertos à sessão 
pública. A Comissão de Licitação receberá de cada licitante os envelopes contendo, a 
Documentação para Habilitação e outro(s) contendo a Proposta de Preços. 
8.2. A entrega dos envelopes será feita pelo representante de cada licitante na presença 
dos demais, obrigatoriamente na data, hora e local indicado no item acima, não sendo 
permitida a entrega posterior de qualquer documento. 
8.3. Após a(o) Presidente da Comissão ter declarado estar encerrado o prazo para 
recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito, procedendo-se então ao exame dos 
mesmos que serão precedidos dos vistos pelos licitantes presentes antes de sua abertura. 
Nesta oportunidade os Envelopes de Nº 02, contendo as Propostas de Preços, serão 
rubricados pelos membros da Comissão e pelos representantes das licitantes e em seguida 
serão recolhidos à suas guardas, até as suas aberturas a ser indicada na Ata de reunião. 
8.4. No prosseguimento, dar-se-á, através da Presidente da Comissão a abertura dos 
Envelopes de Nº 01, contendo a documentação de habilitação, que será conferida, e seus 
conteúdos serão examinados e rubricados pela Comissão e representantes das licitantes e 
demais presentes no certame. 
8.4.1. A(o) Presidente da Comissão de Licitação, após a abertura do Envelope de Nº. 01 fará a 



 

 

conferência da documentação observando estritamente os documentos exigidos. 
8.5. A não apresentação dos documentos solicitados ou a apresentação dos mesmos com 
vícios, defeitos ou fora do prazo de validade, ou a não apresentação de originais válidos, 
implicará em automática inabilitação da licitante. 
8.6. Encerrado o exame da documentação de Habilitação e havendo renúncia expressa das 
licitantes do direito de recorrer, a Comissão, poderá dar início à abertura dos Envelopes Nº 
02 – Propostas de Preços das empresas habilitadas, as quais serão conferidas, examinadas e 
rubricadas pelos membros da Comissão e representantes das licitantes. 
8.7. Não havendo desistência expressa das licitantes do direito de recorrer, a Comissão 
encerrará a sessão, lavrando previamente a ata da reunião na fase de habilitação, a qual será 
assinada pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes. 
8.8. Julgados os recursos interpostos, ou decorrido o prazo para sua interposição, as 
licitantes habilitadas serão notificadas, por escrito, a comparecerem em local, dia e hora 
estipulados, a fim de participarem da sessão pública de abertura das propostas. 
8.9. O não comparecimento de qualquer dos participantes à nova reunião marcada não 
impedirá que ela se realize, não cabendo reclamação de qualquer natureza. 
8.10. As propostas das licitantes inabilitadas permanecerão em poder da Comissão, com os 
envelopes devidamente lacrados e rubricados por todos os participantes, até o término do 
prazo recursal previsto na Lei n.º 8.666/93. Quando então os respectivos envelopes Nº 02, 
lacrados e inviolados serão devolvidos as licitantes inabilitadas, ressalvados os casos de 
renúncias expressas à interposição de recurso, hipótese essa, em que as propostas serão 
devolvidas na própria reunião. 

8.11. Por ocasião das reuniões, serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todas 
as licitantes presentes ou não, o documento de identificação de cada representante legal, as 
propostas apresentadas, as impugnações, os recursos e decisões relativas ao ato, bem como, 
as demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação, devendo as referidas atas 
ser assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 
Não será levada em consideração nenhuma das declarações feitas posteriormente. 
 

9. CONDIÇÕES PARA ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) e EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (EPP). 
9.1. Serão garantidos as microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) 
concorrentes, o tratamento diferenciado previsto na lei nº 123/06 – DO ACESSO AOS 
MERCADOS, das Aquisições Públicas. 
9.2. A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) 
ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto no artigo 3º da Lei complementar 
Federal nº 123/2006, e que não estiver sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do 
referido artigo, caso tenha interesse usufruir do tratamento favorecido estabelecido na 
citada lei, deverá entregar a Comissão Permanente de Licitação a comprovação do 
enquadramento expedida pela Junta Comercial, informando a sua condição de ME ou EPP 
devidamente atualizada e o anexo VI do edital, devidamente assinado e reconhecida firma 
do representante e do contador. 
9.3. A comprovação de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, somente será exigida, no caso de virem a ser a(s)adjudicatárias deste certame, para 
efeito de assinatura do contrato nos termos do Art. 42 da Lei Complementar N.º 123/2006; 
9.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão, no entanto, apresentar os 



 

 

documentos elencados acima, mesmo que contenham alguma restrição, de acordo com o 
art. 43 da Lei Complementar n.º 123/2006; 
9.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste Edital, 
será(ão) assegurado(s), à(s) Microempresa(s) e Empresa(s) de Pequeno Porte 
adjudicatária(s) deste certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
momento em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogável por igual período, a 
critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa, conforme o §1º do art. 43 da Lei Complementar n.º 123/2006; 
9.6. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 4.8, implicará 
decadência do direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei n.º 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) contratação(ões), ou revogar a licitação, 
consoante estabelecido no art. 43, §2º da Lei Complementar n.º 123/2006; 
9.7. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações, 
concedido às microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, as que se enquadrarem em qualquer das exclusões 
relacionadas no § 4º do seu art. 3º. 
 

10. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
10.1. As licitantes deverão apresentar no Envelope Nº 01, os seguintes documentos 
complementares para fase de habilitação, da presente licitação: 
10.1.1. Declaração de que a licitante possui os elementos relativos ao Edital e que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições legais para cumprimento das 
obrigações objeto da presente licitação. Discriminando ainda o endereço completo e o(s) 
número(s) do(s) telefones ou fax e/ou endereço eletrônico para que a Comissão possa 
encaminhar as correspondências que se fizerem necessárias, relativas a presente licitação; 
10.1.2. Declaração, assinada por quem de direito, de que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, salvo 
a partir de quatorze anos na condição de aprendiz; (modelo - Anexo II deste edital). 
10.2. Documentação Relativa à Capacidade Jurídica: 
a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação. (modelo - 
Anexo III deste edital); 
b) Registro comercial, se empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas suas alterações 
contratuais ou consolidada, devidamente atualizado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos da eleição de 
seus administradores, além da cópia do Estatuto em vigor, devidamente registrado; 
d) Copia ou original da Cédula de identidade dos sócios, ou equivalente com fotos; 
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova da 
diretoria em exercício; 
f) 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, se a atividade o exigir. 
g) Alvará de Licença de Funcionamento expedido pela Prefeitura da sede do licitante, no ato 
da assinatura do contrato; 



 

 

10.3. Comprovação da regularidade fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto licitado; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva 
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), (Portaria Conjunta PGFN / RFB nº 1.751, de 
01/10/2014); 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão Quanto a Dívida Ativa e 
Certidão de Quitação de Tributos ou Certidão Conjunta); 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante (Certidão 
Quanto a Dívida Ativa e Certidão de Quitação de Tributos ou Certidão Conjunta); 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
g) Prova de regularidade fiscal e trabalhista. 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.” 
10.3.1. A Microempresa (ME) ou a Empresa de Pequeno Porte (EPP), que atender ao item 11, 
deverá apresentar todas as certidões previstas neste edital, ainda que com restrições, ou da 
evidência de seu impedimento de emissão, na forma do art. 43 da LC n. 123/06 alterada pela 
LC n. 147/14. A sua contratação será condicionada à apresentação de nova documentação, 
que comprove a sua regularidade, em prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da 
sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 
10.4. Documentações Relativas à Qualificação Econômica - Financeira: 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, inclusive termo de abertura e encerramento, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, devendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no 
período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela 
Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir. 
a.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 
a.2. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada 
ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
a.3. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do Balanço e 
das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante; 
a.4. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 
1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": por fotocópia 
do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
a.5. Sociedade criada no exercício em curso: por fotocópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 



 

 

a.6. Balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade, juntamente com a CRP - Certidão de Regularidade Profissional 
que o assinou. 
a.7. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser maiores ou igual a 1,0 (hum) resultantes 
da aplicação das seguintes fórmulas: 
 
LG (Liquidez Geral) =   ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL Em LONGO PRAZO 
 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL Em LONGO PRAZO 
 
SG (Solvência Geral) =   ATIVO TOTAL  
 ASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL Em LONGO PRAZO 
 

LC (Liquidez Circulante) =  ATIVO CIRCULANTE  
 PASSIVO CIRCULANTE 
 
a.8. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 
balanço. 
a.9. Sendo necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser 
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 
correspondente. 
b) Comprovação de que a proponente possui Capital Social ou Patrimônio Líquido; 
b.1. No caso do capital social, a empresa deve apresentar o mesmo, no percentual mínimo 
de 10% nos termos do Art. 31 § 3º Lei 8.666/93. 
b.2. Às licitantes que optarem pela comprovação do capital social, esta se dará através do 
contrato social acompanhado da última alteração contratual, se houver, devidamente 
registrado na Junta Comercial; 
b.3. Optando pela comprovação do patrimônio líquido, esta se dará através do balanço 
patrimonial do último exercício social; 
c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (ou Recuperação Judicial), expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 
da pessoa física, a menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para abertura da licitação. 

10.5. Documentação Relativa à Qualificação Técnica: 
10.5.1 – Atestado de Capacitação Técnica, emitido em nome da empresa licitante, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante realizado 
processo seletivo já homologado ou serviço similar e compatível com o objeto desta 
licitação. 
10.5.2 Do atestado deverão constar, as informações relativas aos cargos, os níveis de 
escolaridade, a realização de provas objetivas pelo licitante, o número de candidatos 
inscritos, bem como os telefones ou e-mail do órgão expedidor para possível conferência da 
veracidade. 
10.5.3 Como condição de assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar 
ainda: 
10.5.4 Comprovação que possuir gráfica própria ou alugada, para impressão das provas, 
contendo o endereço da mesma para possível comprovação pela Administração; 



 

 

10.5.5 Comprovação de possuir local seguro com sistema de segurança para armazenagem 
das provas, acompanhada de fotos para possível conferência pela Administração. 
10.5.6 Comprovação de possuir Sistema de monitoramento para todo o procedimento de 
impressão e embalagem das provas, acompanhada de fotos para possível conferência pela 
Administração. 
a) Declaração formal de compromisso firmada pelo representante legal da licitante de que 
na ocasião do contrato, caso seja o vencedor desta licitação, disporá dos profissionais que 
deverão compor e atuar na Banca Examinadora (Equipe Técnica) do processo seletivo, com 
domínios de conhecimentos e habilidades teóricas para execução do objeto desta licitação, 
abrangendo, inclusive experiências anteriores restritas às atividades de formulação e 
avaliação de provas em seleções públicas, independentemente de tempo mínimo de 
atuação, a saber: 
d.1. A equipe técnica deverá ser composta, de, no mínimo: 
I – 01 (um) Gestor do Contrato 
II – 01 (um) Coordenador Geral  
III – 01 (um) Consultor de TI 
IV – 5 Componentes com pós graduação stricto sensu com abrangência em 6 grandes áreas 
do conhecimento conforme CNPQ, para compor a banca examinadora. 
d.2. Equipe responsável pela elaboração das provas: 
I – 01 (um) Professor/Especialista em Português; 
II – 01 (um) Professor/Especialista em Matemática; 
III – 01 (um) Professor/Especialista em Conhecimentos Gerais  
IV – 01 (um) Advogado. 

10.6.  Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar: 
10.6.1 Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço 
respectivo: 
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz; 
10.6.2 Datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do Envelope nº 01, 
quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor. 
a) Não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é 
indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade/responsabilidade técnica. 
10.6.3. Os documentos que sejam próprios de TERCEIROS, como os Acervos de Capacidade 
Técnica dos profissionais indicados e os documentos próprios da(s) subcontratada(s) 
indicada(s) deverão, por óbvio, estar em nome destes. 
10.6.4. Declaração emitida pelo portal da transparência que não foram encontradas registro 
de ocorrência de inidoneidade e suspensão para licitar no site: 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc - 
(porta da transparência). 
10.6.5. Declaração firmada pela empresa, devidamente reconhecida firma, através do seu 
representante que nenhum sócio, funcionário, técnico mantem vinculo empregatício com 
órgãos públicos no Município – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NEPOTISMO (anexo VIII); 
10.7. Todos os documentos exigidos pertinentes à constituição legal da empresa referem-se 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc


 

 

à jurisdição do local da sede da licitante; 
10.8. A documentação acima deverá ser apresentada em uma única via, em papel timbrado 
da empresa, preferencialmente com suas folhas devidamente numeradas e rubricadas, 
impressas ou datilografadas, escritas em língua portuguesa, sem emendas, rasuras e/ou 
repetições; 
10.9. As empresas poderão apresentar a documentação em original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada em Cartório, ou publicada em nota no Diário Oficial. 
10.10 - Serão aceitas somente cópias legíveis. 
10.10.1 Não serão aceitos documentos que contenham rasuras que comprometam 
sua leitura e/ou interpretação ou aferição de datas. 
10.11. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para 
habilitação da presente licitação, serão consideradas inabilitadas, não sendo admitida, em 
hipótese alguma, complementação posterior; 

10.12. Após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão (§ 6º, Art. 43, da Lei Nº 8.666/93). 
 

11. DA PROPOSTA DE PREÇOS  
11.1. A proposta de Preços, ENVELOPE Nº 02, deverá ser elaborada de acordo com a 
legislação em vigor, pertinente ao objeto da presente licitação e de preferência apresentar 
os seguintes requisitos: 
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, impressa ou datilografada, em papel timbrado do 
licitante, escrita em língua portuguesa, sem emendas, rasuras e/ou repetições. Todas as 
folhas e seus anexos deverão ser numerados em seu canto direito superior, assinadas na 
última folha e rubricadas em todas as demais pelo proponente ou pelo representante legal. 
11.2. Dentro de um único “envelope nº 02 – Proposta de Preços Global” a concorrente 
colocará os seguintes documentos: 
a) Carta proposta comercial, assinada pelo licitante, contendo a razão social da empresa, 
CNPJ, endereço completo, telefone, fax, discriminando o prazo de execução da obra, o preço 
total da proposta para a realização completa da mesma, cotado em moeda nacional, em 
algarismos e também por extenso e o prazo de validade da proposta, que não poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) dias. A carta deverá referendar que o valor da proposta foi calculado 
a partir da Planilha de Quantidades fornecida pela Prefeitura Municipal, conforme modelo 
do Anexo IV deste Edital; 
b) Declaração assinada pela licitante, contendo a indicação do nome do responsável que 
firmará o Contrato com os respectivos dados pessoais, tais como: endereço, estado civil, N.º 
do CPF, N.º da carteira de identidade, cargo ou função; 
c) Declaração formal de que no preço global apresentado encontram-se computadas todas 
as despesas necessárias aos custos decorrentes da contratação, preparação, aplicação, 
correção, divulgação do resultado das provas, bem como fiscalização em geral, estrutura 
física, local de realização das provas necessárias para complementar as disponibilizadas pelo 
município, materiais de expediente, respostas a todos os recursos administrativos 
impetrados, fornecimento de relatórios de notas e classificações em todas as fases do Teste 
Seletivo, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, e tributários, despesas com 
deslocamento dos profissionais responsáveis, estadias e alimentação, e outros decorrentes 
da execução dos serviços, compreendendo todas as etapas do trabalho, isentando 
completamente a Prefeitura Municipal desta responsabilidade; 



 

 

 

12. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  
12.1. Transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou caso tenha havido desistência 
expressa em ata, ou ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos em 
sessão pública, os envelopes contendo as propostas de preços das licitantes habilitadas, 
oportunidade que a Comissão tornará públicos os documentos. Em seguida os documentos 
contidos serão rubricados pelos membros da Comissão, pelos representantes das empresas 
e demais presentes a estes franqueados para exame. 
12.2. Após esses procedimentos, será lavrada ata que será assinada pelos representantes 
das licitantes e membros da Comissão. 
12.3. Competirá a Comissão de Licitação proceder ao julgamento das propostas, atendendo 
sempre aos critérios preestabelecidos nos atos convocatórios e seus anexos, observada a 
legislação em vigor. 
12.4. Será desclassificada a empresa que apresentar proposta de preços inaceitáveis, 
excessivos aos preços das planilhas de quantitativos fornecidas pelo na composição dos 
preços da presente licitação, ou manifestamente inexequíveis (inciso II do art. 48, da Lei n.º 
8.666/93). 
12.5. O vencedor da licitação será a empresa que propor o Menor Preço Global. A 
classificação dar-se-á relacionando em primeiro lugar a proposta que, entre as 
QUALIFICADAS, apresentar o menor preço global. As demais qualificadas serão classificadas 
em ordem sequencial em relação à de menor preço global, conforme disposto no § 3º, do 
art. 45, da Lei Nº 8.666/93. 

12.6. Se o vencedora do certame não tiver sido uma microempresa ou empresa de pequeno 
porte e houver proposta financeira apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta, situação denominada por 
empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito horas), após a convocação pela Comissão Permanente de 
Licitação, nos termos estabelecidos no Decreto nº 8.538, de 06/10/2015, apresentar nova 
proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, de acordo com as condições 
previstas no edital, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Edital, sob 
pena de preclusão. 
b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
da letra anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condição, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a 
melhor oferta; 
d) A Comissão Permanente de Licitação colherá em envelopes lacrados, no prazo de 48 
horas (quarenta e oito horas) a contar da intimação, as propostas das microempresas ou 
empresa de pequeno porte que tenham interesse em exercer seu direito de preferência, 
caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no certame não 
comprove sua regularidade fiscal ou deixe de assinar o contrato nos prazos estipulados. 
12.7. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nas condições anteriores, o 



 

 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
12.8. Havendo empate das propostas de preços, será conhecido o vencedor por sorteio (§ 2º 
do art. 45, da Lei Nº 8.666/93); em ato público, para o qual todos os licitantes serão 
convocados, vedados qualquer outro processo. O não comparecimento de qualquer 
licitante, não impedirá que se realize o sorteio. 
12.9. Após abertura pública das propostas, informações relativas ao exame, 
esclarecimentos, julgamento, comparação das propostas, e recomendação para a 
contratação, não poderão ser divulgadas às licitantes ou a outras pessoas não oficialmente 
envolvidas no processo, até a proclamação do resultado da licitação. 
12.10. Quaisquer tentativas de uma licitante para influenciar a Comissão no processo de 
exame, esclarecimento, avaliação e comparação das propostas e em decisões concernentes 
à contratação, poderão resultar na rejeição da proposta dessa concorrente. 
12.11. Durante o exame, julgamento e comparação, a Comissão poderá solicitar às licitantes, 
individualmente, esclarecimentos sobre suas propostas. E estes pedidos de esclarecimentos 
e as respostas deverão ser feitos por escrito, através de ofício, endereço eletrônico ou fax, 
mas nenhuma mudança no preço ou substancia da proposta poderá ser insinuada, ofertada 
ou permitida, exceto se requerida para confirmar a correção de erros aritméticos 
descobertos pela Comissão durante a avaliação das propostas. 
12.12. No caso de constatação de erros aritméticos a Comissão procederá à correção da 
seguinte maneira: 
a) Se existir discrepância entre os valores em algarismo e por extenso, esses últimos 
prevalecerão; 
b) Se existir discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultados da multiplicação 
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá. A menos que, na opinião da 
Comissão, exista erro grosseiro e óbvio de pontuação decimal no preço unitário neste caso o 
valor total cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido. 
12.13. O valor estabelecido na proposta será ajustado pela Comissão de acordo com o 
procedimento retro mencionado para correção de erros e com a ciência da licitante, que 
deverá ser comunicada por escrito antes de quaisquer considerações. 
12.14. Será desclassificada a proposta que: 
a) Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

b) Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 
12.15. Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos 
demais licitantes; 
12.16. A Prefeitura Municipal, através da Comissão Permanente de Licitação poderá declarar 
esta TOMADA DE PREÇO FRACASSADA, quando nenhuma das ofertas satisfaça o objeto das 
especificações deste Edital, ou quando for evidente que tenha falta de competição. 
12.17. Procedido o julgamento e classificação das propostas, a Comissão Permanente de 
Licitação, após lavrar ata, afixará por meio de Aviso o resultado da presente licitação, no 
quadro próprio localizado na sede da Prefeitura Municipal, no endereço informado no 
subitem 4.1, deste Edital. 

 

13. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
13.1. Em qualquer das fases desta licitação, cabem recursos administrativos, no prazo de 05 



 

 

(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 
13.1.1. É informado e ratificado que o prazo para impugnação por qualquer cidadão do 
presente EDITAL é de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, na forma do art. 41, §1º da Lei nº 8.666/93, sendo o prazo para a 
Licitante Participante o previsto no art. 41, §2º da Lei nº 8.666/93. 
13.2. Os recursos serão apresentados em papel timbrado, impressos ou Datilografados e 
assinados pelo representante da licitante, legalmente habilitado. 
13.3. O recurso deverá ser protocolado na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 
07h:30min às 13h:00min horas, de segunda a sexta-feira, e ser endereçado ao Presidente da 
Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis. Neste caso, a decisão será deferida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
13.4. Interposto o recurso, será comunicado às demais licitantes, que poderão apresentar as 
contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
13.5. Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, durante o prazo do recurso. 
13.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem examinados. 
13.7. Decairá do direito de impugnar, perante a Prefeitura Municipal, sobre os termos do 
Edital, a licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, 
falhas ou irregularidades que o viciaram. 
 

14. DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO  
14.1. Proclamado o resultado e classificação, após denegação dos recursos administrativos 
que eventualmente possam ter sido interpostos, e tendo encerrado o prazo recursal, a 
Comissão encaminhará o processo, com seu relatório final, no qual proporá à Autoridade 
Competente para homologação do resultado desta licitação e para a adjudicação dos 
serviços objeto da licitação à licitante vencedora, no respectivo montante e prazo de 
execução propostos. 
14.2. Estando a presente licitação homologada e seu objeto adjudicado o processo 
administrativo será encaminhado ao Gestor Municipal, para o conhecimento do resultado da 
licitação, solicitando a quem de direito, providências para a celebração do contrato. 
14.3. Será então lavrado Termo de Contrato entre as partes, observadas, nas condições 
estipuladas neste Edital, em conformidade com a minuta do Contrato – Anexo VII deste 
edital. 

14.4. A licitante vencedora compromete-se a assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias, a 
contar da notificação da empresa, bem como fazer a assinatura digital por meio do 
certificado digital eletrônico, sob pena de desclassificação à empresa que não fizer. 
14.5. Caso a empresa vencedora desista da assinatura do Contrato, a Prefeitura Municipal 
poderá adjudicar os serviços às licitantes remanescentes, nos termos do § 2º, do art. 64, da 
Lei Nº 8.666/93, e aplicar as devidas sanções na forma da lei. 
14.6. A empresa que for adjudicada para a execução dos serviços, não poderá subcontratar 
parcial ou totalmente, os trabalhos objeto do Contrato, salvo os previstos em edital ou 
autorizado pela Prefeitura Municipal. 
 

15. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
15.1. O prazo de execução os serviços, objeto da presente licitação é de 90 (noventa) dias, 



 

 

conforme subitem 3.1, deste Edital. 
15.2. O prazo de vigência do Contrato será o prazo de execução dos serviços proposto pelo 
licitante vencedor, contados a partir da assinatura do Termo de Contrato. 
15.3. Os prazos acima citados poderão ser prorrogados somente através de Termo Aditivo, 
dentro do período de vigência do Contrato, considerada a conveniência e o interesse do 
Município contratante. 
15.4. Obedecidas às disposições neste capítulo, a prorrogação de prazo poderá ser solicitada 
pela contratada, devidamente justificada por escrito para analise e, se for o caso aceitação 
pela Prefeitura Municipal. 
15.5. A Contratada somente deverá pedir prorrogação do prazo quando ocorrer interrupção 
dos serviços por fator oriundo da administração da Prefeitura Municipal, por motivo de força 
maior ou casos fortuitos, que a seu juízo, possam caracterizar impedimentos absolutos para 
o cumprimento das obrigações assumidas ou ainda, que constituam obstáculos irremovíveis 
para a execução dos serviços, caracterizados pela imprevisibilidade de seus efeitos. Não se 
incluem entre os casos fortuitos, os riscos próprios do empreendimento; 
15.6. Ocorrendo paralisação definitiva do serviço por determinação da Prefeitura Municipal, 
no cumprimento do Contrato, serão apropriados valores com vista ao ressarcimento dos 
gastos efetuados com a desmobilização, que não poderá ser superior ao valor gasto na 
mobilização dos equipamentos e do pessoal envolvidos no serviço. 
15.7. As situações especiais passíveis de prorrogação de prazo serão analisadas e decididas 
pela Prefeitura Municipal. 
15.8. Na contagem do prazo estabelecido neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, conforme previsto no art. 110, da Lei Nº 8.666/93. 
 

16. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
16.1. No interesse da Prefeitura Municipal, o Contrato a ser firmado, poderá ser alterado 
nos casos previstos no Artigo 65, da Lei Nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo. 
 

17. DA RESCISÃO  
17.1. O não cumprimento de qualquer cláusula ou condições previstas no Contrato ou ainda, 
a inobservância das prescrições legais pertinentes aos contratos administrativos, conferirá às 
partes o direito de rescindi-lo, respeitado o direito de ampla defesa, na ocorrência de 
quaisquer das hipóteses previstas no art. 77, da Lei 8.666/93, bem como nos casos previstos 
no art. 78 desta mesma Lei, que será procedida na forma dos art. 79 e 80 da citada Lei. 
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATENTE E CONTRATADA  
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência (Anexo I) deste Edital. 
 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
19.1. As sanções Administrativas estão estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) 
deste Edital. 

 

20. DO PAGAMENTO  



 

 

24.1. O pagamento pelos serviços objeto deste edital, será efetuado unicamente mediante o 
valor do recolhimento das taxas de inscrição e será realizado em três parcelas, conforme 
previsto no Termo de Referência (anexo I) 
 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
21.1. A participação na licitação implica na inteira submissão á legislação mencionada e aos 
termos deste edital. 
21.2. Quaisquer informações ou esclarecimentos, com relação a este Edital e seus anexos, 
poderão ser obtidas na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal localizada na Avenida 
Marcos Parente, nº 1071, Bairro Centro, em Cristino Castro – PI, telefone (89)-98126-8005, 
no horário de 07h:30min às 13h:00min, via e-mail: cplpmcc2021@hotmail.com, 
cpl@cristinocastro.pi.gov.br ou através de correspondência dirigida à Comissão  Permanente 
de Licitação. 
21.3. A presente licitação obedecerá no que couber a Lei federal nº. 8.666/93, com 
alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, de 07 de agosto de 2014. 
21.4. Em nenhuma hipótese será concedido o prazo suplementar para a apresentação dos 
documentos de habilitação exigidos nesse Edital. 
21.5. É facultado á CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementara instrução do processo, inclusive 
para verificar a veracidade da documentação apresentada, bem como a compatibilidade das 
especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos neste edital e seus anexos, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta ou da documentação de habilitação. 
21.6. A critério a Prefeitura Municipal, através da Comissão Permanente de Licitação, e de 
acordo com a legislação vigente, esta licitação poderá ser anulada ou revogada sem que esse 
motivo resulte em direito a qualquer reclamação ou indenização. As decisões da Comissão 
de Licitação somente serão consideradas definitivas depois de aprovadas pela autoridade 
competente; 
21.7. São partes integrantes do presente Edital, os seguintes anexos: 
a) Anexo I- Termo de Referencia 
b) Anexo II – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor; 
c) Anexo III – Modelo de Declaração de Superveniência; 
d) Anexo IV - Modelo de Carta-Proposta Comercial; 
e) Anexo V – Credencial Designação de Representante; 
f) Anexo VI – Declaração de enquadramento como microempresa e empresa de pequeno 
porte; 
g) Anexo VII - Minuta do Contrato; 
h) Anexo VIII – Declaração de Inexistência de nepotismo. 
i) Anexo IX – Modelo de Declaração de sujeição aos termos do edital. 
21.10. Este edital e os anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe 
que mencione em um de seus documentos e se omita em outro, será considerado específico 
e válido. 
21.11. A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a licitante 
examinou e aceitou, em caráter irretratável, todas as exigências constantes do edital e seus 
anexos, e que obteve a Prefeitura Municipal, todas as informações que lhe possibilitaram 

mailto:cplpmcc2021@hotmail.com
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preparar sua proposta completa e satisfatoriamente. 

21.12. A Prefeitura Municipal, poderá alterar ou modificar este Edital e/ou seus anexos, por 
iniciativa da administração ou em consequência de pedidos de esclarecimentos formulados. 
Neste caso, proceder-se-á em estrita observância do § 4º, art. 21, da Lei Nº 8.666/93. 
21.13. Fica reservado a Prefeitura Municipal, por motivo justificado, o direito de, a qualquer 
tempo, desistir da celebração do Contrato ou optar pela revogação desta licitação, no todo 
ou em parte, ou anulá-la sem obrigação de indenizar os licitantes. 
21.14. A Prefeitura Municipal, dará publicidade desta licitação mediante a publicação no 
Diário Oficial dos Municípios e no quadro de avisos Prefeitura Municipal. 
21.15. Toda referência feita à Lei Nº 8.666/93, neste Edital e nos seus anexos, corresponde à 
forma modificada e atualizada do diploma com última alteração inferida pela Lei Federal nº 
12.598, DE 21 DE MARÇO DE 2012. 
 
22. DO FORO  
 
22.1. Fica eleito o foro da comarca de Cristino Castro - PI, como instância judicial 
competente para dirimir todas as questões relativas a presente licitação, depois de 
esgotadas todas as vias administrativas, renunciando, as partes, a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 

Cristino Castro - PI, 29 de dezembro de 2021. 
 

 
____________________________  _____________________________ 
João Naldo Campos Soares    Marllos da Costa e Silva Vieira 
Pregoeiro       Equipe de Apoio 
 
____________________________ 
Salvador Saraiva Gomes  
Equipe de Apoio 

Visto:  
 

________________________ 
Felipe Ferreira Dias  
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0151/2021 
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO  

1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 
organização, planejamento e realização de teste seletivo público do município de Cristino 
Castro, Estado do Piauí, com o fornecimento completo de recursos materiais e humanos e a 
execução de todas as atividades envolvidas e correlatas, em especial com a elaboração, 
impressão, aplicação e correção das provas, assim como toda e qualquer logística necessária 
à execução dos serviços, compreendendo:  

 Elaboração de Editais para publicações, divulgando o teste seletivo público, 
provas, notas e classificações;  

 Fornecimento de fichas de inscrição via internet;  
 Elaboração, aplicação e correção das provas;  
 Emissão de listagem do resultado parcial e final do teste seletivo público;  
 Análise e parecer de recursos interpostos por candidatos;  
 Emissão do relatório do teste seletivo público 

 
2. DAS ESPECIFICAÇÕE DOS CARGOS  
2.1. Contratação reside na necessidade de prover contratação temporária de empregos 
públicos ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, visando melhorar o atendimento à 
população do Município. 
2.1.1. O reconhecimento e valorização da formação dos trabalhadores como componentes 
do processo de qualificação da força de trabalho tem por objetivo contribuir decisivamente 
para a efetivação das políticas públicas como condição indispensável para alcançar níveis 
excelentes de eficiência e eficácia administrativas. 
2.1.2. Obviamente, o ingresso no serviço público mediante concurso público, é condição 
indispensável para que esse cenário possa ser alcançado, ao mesmo tempo em que torna 
possível a aplicação dos princípios básicos da administração pública, dentre os quais 
destacamos a impessoalidade. 
2.1.3. O teste seletivo público destina-se ao provimento de vagas, da Prefeitura Municipal 
para os cargos descriminados no Anexo I deste Termo de Referencia. 

 Nível Superior (Licenciatura) 
 Provimento: Teste seletivo público de Prova Escrita e prova de títulos  

 12 (doze) vagas para Professor de Nível Infantil; 

 19 (dezenove) vagas para Professor de Nível Fundamental. 
 
2.2. Estimativa de candidatos  
2.2.1. Estima-se um contingente de, aproximadamente, 350 (trezentos e cinquenta) 
candidatos, podendo o quantitativo final, apurado no encerramento das inscrições, ser 
superior ou inferior a essa estimativa. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA  

Considerando: 



3.1. Os princípios constitucionais é que estabelecem a forma de ingresso de servidores na 
administração publica em geral; 
a) Que a validade do último concurso encontra-se expirada e com a implantação dos
novos Instrumentos Normativos de Pessoal, haverá necessidade de novos servidores; 
b) A necessidade de cargos para garantia imediata continuidade dos serviços em caso
de ocorrerem rescisões contratuais; 
c) Garantir o planejamento, elaboração e execução de todas as fases inerentes à
realização do teste seletivo público, tais como: 

 laboração do regulamento;
 Divulgação;
 Elaboração e impressão do manual do candidato;
 Inscrição;
 Elaboração, aplicação e correção das provas objetivas;
 Recursos;
 Divulgação da classificação dos candidatos;
 Relatório geral de todas as etapas do teste seletivo público;
 Homologação;

d) Garantir a legitimidade na realização do teste seletivo público para preenchimento
de vagas. 
3.2. Por tanto, torna-se necessária a abertura de processo licitatório para Contratação de 
empresa para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e 
realização de Teste Seletivo para os cargos do quadro de provimento efetivo dos servidores 
da Prefeitura Municipal, com o fornecimento completo de recursos materiais e humanos e a 
execução de todas as atividades envolvidas e correlatas, em especial com a elaboração, 
impressão, aplicação e correção das provas, assim como toda e qualquer logística necessária 
a execução dos serviços. 

4. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
4.1. Para seleção da proposta mais vantajosa para a administração, a modalidade sugerida é 
a Tomada de Preços, uma vez que a mesma proporcionará ampla participação com 
exigências mais rígidas para a fase de habilitação, dada a especificidade do objeto que exige 
serviços técnicos, consultivos, operacionais, por meio de pessoal qualificado.  

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
5.1. Por se tratar de objeto com habilitação especial, o critério de aceitabilidade da proposta 
será do tipo Menor Preço Global.  

6. REQUISITOS GERAIS PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES
6.1. Deter inquestionável reputação ético-profissional. 
6.2. Possuir estrutura organizacional para a realização do Teste Seletivo, composta por 
equipe e especializada. 
6.3. Ter capacidade de mobilizar recursos humanos qualificados, especialmente as equipes 
de fiscais. 
6.4. Análise jurídica e administrativa das leis e outras normas municipais referente a Teste 
Seletivo público; 
6.5. Recebimento, análise e decisão de recursos ou mandados de segurança impetrados em 
qualquer fase do Teste Seletivo público, tanto em esfera administrativa quanto judicial; 



 

 

 
7 – REQUISITOS TÉCNICOS 
7.1. Possuir infraestrutura e logística mínima; 
a) Parque computacional para processamento rápido e armazenamento seguro de dados, 
composto por leitoras ópticas, servidores, roteadores e sistemas de backup; 
b) Sistema de processamento eletrônico para compor o cadastro geral de candidatos 
inscritos, de acordo com informações contidas no formulário de inscrição; 
c) Sistema que resguarde a segurança e o sigilo do certame, em especial nas salas de 
elaboração, de impressão, de correção e de guarda das provas. 
 
8 – DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
8.1. Para os portadores de deficiência, interessados em concorrer às vagas reservadas, serão 
adotados os critérios contidos em lei; 
8.2. Serão reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas oferecidas no Teste Seletivo 
público para os candidatos portadores de deficiência; 
8.3. A empresa deverá prever em edital um percentual de vagas para deficientes, 
demonstrando em tabela o respectivo cálculo percentual e a possibilidade de vagas para 
cada cargo nos termos do Decreto Federal 3.298/1999; 
8.4. O candidato portador de deficiência, para ter direito às garantias asseguradas pelas Leis, 
deverá: 
a) Preencher, no momento de inscrição, declaração de que é portador de deficiência nos 
termos da do Decreto Federal n.º 3.298/1999, com respectivo código de Classificação 
Internacional de Doenças - CID e o tipo de sua deficiência; 
b) Entregar laudo médico original, com data de emissão posterior à data da publicação do 
Edital de Abertura, atestando a deficiência de que é portador, com expressa referência ao 
respectivo código de CID, observando a legislação aplicável à matéria; 
c) Entregar laudo médico original, com data de emissão posterior à data da publicação do 
Edital de Abertura, atestando a deficiência de que é portador, com expressa referência ao 
respectivo código de CID, observando a legislação aplicável à matéria. 
8.5. O candidato que se declarar deficiente no ato da inscrição e não entregar a 
documentação conforme solicitado será desconsiderado como tal e não poderá, 
posteriormente, alegar essa condição para reivindicar qualquer garantia legal no Teste 
Seletivo público/processo seletivo; 
8.6. Os candidatos classificados que se declararam no ato da inscrição como portadores de 
deficiência deverão comparecer, na data prevista no cronograma, para se submeterem à 
avaliação de Equipe Multiprofissional da contratada; 
8.7. A instituição contratada deverá submeter à perícia médica os candidatos com 
deficiência aprovados no Teste Seletivo, com vistas à confirmação da deficiência declarada, 
bem como à análise da compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do cargo;  
8.8. O candidato com deficiência deverá comparecer à perícia médica, munido de laudo 
circunstanciado que ateste a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência;  
8.9. O candidato que não for considerado pessoa com deficiência concorrerá em igualdade 
de condições com os demais candidatos;  
8.10. Na avaliação do candidato com deficiência, a equipe multidisciplinar emitirá parecer, 
observando o disposto no art. 43 do Decreto nº 3.298, de 20/12/1999. 



 

 

 
9 – DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO TESTE SELETIVO  
9.1. A licitante vencedora deverá realizar reunião inicial com a Comissão do Teste Seletivo, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de publicação do extrato do 
contrato no Diário Oficial do Município, oportunidade em que serão apresentadas as regras 
que disciplinarão o Teste Seletivo, bem como todos os instrumentos normativos, conteúdos, 
regras de inscrição, isenção e demais informações que deverão ser usadas para compor o 
edital e o documento de planejamento;  
9.2. A instituição contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados 
da data de realização da reunião inicial, a minuta do edital do Teste Seletivo, a qual será 
submetida à apreciação da Comissão do Teste Seletivo, assim como o descritivo do 
planejamento de sua realização, a ser definido conforme normas regulamentadoras 
pertinentes à espécie, discriminando todos os prazos em que as etapas do Teste Seletivo 
deverão ser executadas e demais aspectos necessários, não podendo ultrapassar o limite de 
60 (sessenta dias). Após a realização de eventuais ajustes, a Comissão avaliará a nova versão 
para que seja viabilizado o começo do período de inscrição, dando início ao processo 
seletivo;  
9.3. O conteúdo programático será oportunamente elaborado pela contratada, o qual 
deverá ser aprovado previamente pela Prefeitura Municipal  e comporá o edital de abertura;  
9.4. A segurança do evento, bem como o sigilo necessário nas fases de preparação, serão de 
responsabilidade da contratada, sem prejuízo que a contratante diligencie com órgãos da 
segurança pública em reforço.  
 
10 – DOS EDITAIS E DA DIVULGAÇÃO  
10.1. Todos os editais deverão ser submetidos à apreciação da Contratante, a qual 
providenciará a publicação de todos os atos necessários ao regular desenvolvimento do 
Teste Seletivo, em especial os relacionados à/ao:  
10.1.1. Abertura das inscrições;  
10.1.2. Convocação para todas as etapas do Teste Seletivo;  
10.1.3. Resultados finais das provas;  
10.1.4. Divulgação dos resultados da avaliação dos recursos;  
10.1.5. Resultado da análise dos pedidos de isenção das inscrições;  
10.1.6. Convocação para inspeção médica dos candidatos com deficiência;  
10.1.7. Divulgação dos resultados da avaliação dos recursos; e  
10.1.8. Resultado final.  
10.2. Nos editais do Teste Seletivo constarão expressamente o nome dos membros da banca 
examinadora, com a publicação ampla de todos os atos administrativos do certame;  
10.3. A contratada também fará as publicações aqui referidas no seu sítio eletrônico de 
acompanhamento do Teste Seletivo.  
 
11 – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOS CARGOS 
11.1. Privilegiar disciplinas e temas pertinentes e relevantes ao desempenho das atribuições 
dos empregos; 
11.2. Observar legislações ou normas vigentes, jurisprudências, doutrinas, tendências; 
11.3. Não utilizar legislações com entrada em vigor após a data de publicação do Edital de 
Abertura do Teste Seletivo público;  



 

 

11.4. Ser adequado ao número de questões que serão exigidas, ao nível de escolaridade, 
complexidade e perfil dos cargos; 
11.5. Ser apresentado no edital de abertura por disciplina, com tópico e subitens. 
 
12 – DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO  
12.1. A contratada deverá elaborar e disponibilizar em seu endereço eletrônico o edital do 
Teste Seletivo e respectivo boleto para pagamento bancário por meio de código de barras, 
bem como ficha de inscrição.  
 
13 - DAS INSCRIÇÕES, DO VALOR E DA ESTIMATIVA DE INSCRITOS:  
13.1. As inscrições para o Teste Seletivo público deverão ser abertas pelo período no qual 
será previamente acordado entre a Contratada e a Contratante e serão realizadas 
exclusivamente por meio da internet, no endereço eletrônico da vencedora da licitação, 
disponível 24 horas, ininterruptamente, durante todo o período de inscrição, cujo 
pagamento será feito via boleto bancário emitido no ato da inscrição;  
13.2. Os valores da taxa de inscrição serão oportunamente definidos pela contratante. 
 
14 – DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS  
14.1. Os locais de aplicação das provas deverão ser selecionados entre aqueles que possuam 
infraestrutura adequada para permitir a boa acomodação física dos candidatos, facilidade de 
acesso, inclusive para candidatos com deficiência, e sinalização para orientar a 
movimentação dos candidatos no dia das provas;  
14.2. Os locais indicados para a aplicação das provas devem ser, antes de confirmados juntos 
aos candidatos, submetidos à Comissão do Teste Seletivo da Prefeitura Municipal com 
endereço completo de cada local, para avaliação quanto ao aspecto de localização e acesso, 
considerando-se a utilização de transporte coletivo pelos candidatos, sendo facultado à 
Contratante recusar um ou mais locais indicados e solicitar nova indicação; 
14.3. Todos os locais deverão dispor de banheiros femininos e masculinos, inclusive 
adaptados a necessidades especiais bebedouros coletivos, iluminação e ventilação 
adequada; 
14.4. Em cada local de prova deve haver, pelo menos, uma sala específica para lactantes;  
14.5. Preferencialmente, os locais deverão estar prontos no dia anterior à realização das 
provas – distribuição das carteiras, sinalização interna do prédio, restando para o dia das 
provas o mapa de distribuição dos candidatos e a sinalização externa. 
 
15 – DO PESSOAL  
15.1. Cada membro componente das bancas examinadoras deverá assinar termo de 
compromisso a fim de garantir o sigilo em cada etapa do Teste Seletivo e declarar que não 
tem conhecimento da participação de parentes, até o terceiro grau, no certame e não 
possuir qualquer vínculo profissional com instituições que ofereçam cursos preparatórios 
para Teste Seletivo;  
15.2. A contratada deverá selecionar e treinar profissionais em número suficiente que 
garanta o atendimento aos candidatos, em cada etapa do Teste Seletivo;  
15.3. Deverá, ainda, selecionar e capacitar os fiscais, que atuarão na aplicação dos 
instrumentos de avaliação, inclusive com treinamento específico para proceder à 
identificação dos candidatos; 



 

 

15.4. A contratada deverá dimensionar e disponibilizar as equipes para aplicação das provas, 
compondo-a com a seguinte estrutura mínima:  
15.4.1. Fiscais em número suficiente, proporcional ao número de inscritos, sendo, no 
mínimo, 02 (dois) por sala;  
15.4.2. 01 (um) fiscal para cada banheiro, munido de detector de metal;  
15.4.3. Fiscais em número suficiente para acompanhar os candidatos ao banheiro e ao 
bebedouro;  
15.4.4. Fiscais em número suficiente para recebimento de aparelhos eletrônicos;  
15.4.6. Serventes em número suficiente para cada local de prova;  
15.4.7. Seguranças em número suficiente para cada local de prova;  
15.4.8. 01 (um) coordenador por local de prova;  
15.4.9. 01 (um) coordenador geral de prova que represente a instituição contratada perante 
a Comissão do Teste Seletivo, a partir da publicação do Edital de Abertura de Inscrições até a 
homologação do Teste Seletivo.  
15.5. As salas de aplicação de Teste Seletivo não poderão comportar mais de 30 alunos por 
sala;  
15.6. Dispor de Assessoria Técnica, Jurídica e Linguística em todas as etapas do Teste 
Seletivo, para fins de elaboração de editais, comunicados, instruções aos candidatos e 
demais documentos necessários.  
 
16 – DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA  
16.1. As áreas internas da contratada onde serão elaboradas as provas deverão possuir 
acesso restrito, vedado qualquer tipo de comunicação externa, devendo ser utilizados 
computadores não conectados às redes interna e externa;  
16.2. Os cadernos de provas deverão ser impressos, lacrados e acondicionados em 
envelopes de plástico opaco, com lacre inviolável, devendo ser guardados em ambiente 
seguro da instituição contratada, com antecedência de 01 (um) dia da aplicação das provas;  
16.3. O local de impressão das provas deverá ser filmado 24 (vinte e quatro) horas, devendo 
os arquivos de filmagem ser arquivados na sua integralidade, em sequência cronológica, até 
que ocorra a homologação do Teste Seletivo;  
16.4. O material de aplicação das provas deverá estar acondicionado em malotes de lona 
inviolável, devidamente lacrado e com cadeado, para o transporte para os locais das provas, 
devendo ser aberto na presença dos candidatos, mediante termo de abertura, no momento 
da aplicação das provas; 
16.5. Deverá ser proibido, nos locais de aplicação das provas, o acesso de candidatos 
portando qualquer tipo de equipamento eletrônico;  
16.6. A contratada deverá utilizar detectores de metais nas salas de aula, onde os objetos 
eletrônicos deverão ser guardados em sacos plásticos lacrados e identificados; 
A contratada deverá dispor de todos os meios necessários a assegurar absoluto sigilo e 
segurança em todas as etapas do certame, desde a elaboração das questões de provas até a 
homologação dos resultados finais do Teste Seletivo;  
16.8. A Prefeitura Municipal poderá realizar diligência, antes da assinatura do contrato, para 
verificar a capacidade técnico-operacional da instituição.  
 
17 – DO CRONOGRAMA  
17.1. O cronograma de execução do Teste Seletivo público será estabelecido por acordo 
entre as partes. Após a aprovação do cronograma de execução, em caso de eventuais 



atrasos no cumprimento dos prazos, ocorridos independentemente da vontade das partes, 
será feita a compensação em número de dias de atraso.  

18 – DO ATENDIMENTO E GARANTIAS AOS CANDIDATOS 
18.1. Deverá ser assegurada a total transparência, lisura, impessoalidade e objetividade na 
realização de todas as etapas do Teste Seletivo;  
18.2. A contratada deverá colocar à disposição dos candidatos equipe treinada de 
atendimento, a fim de orientá-los em todas as etapas do Teste Seletivo, por meio de e-mail, 
fax, telefone (call center), carta ou pessoalmente, sem qualquer cobrança pelas informações 
prestadas aos candidatos;  
18.3. Os questionamentos formulados pelos candidatos deverão ser respondidos em, no 
máximo, 01 (um) dia útil.  
18.4. A contratada deverá encaminhar cartão de convocação para a realização das provas a 
todos os candidatos inscritos, contendo: nome, número do documento de identidade, local 
de realização das provas, número de inscrição, característica da vaga (ampla concorrência ou 
reservada a portadores de deficiência) e o cargo correspondente;  
18.5. Os cartões deverão ser encaminhados por meio dos correios e a comunicação da 
remessa deve ser por e-mail, caso conste na ficha de inscrição;  
18.6. Deverá ser disponibilizado no endereço eletrônico da contratada o local de provas por 
número de inscrição, CPF ou RG de candidato, permitindo obter informações idênticas às 
contidas no cartão de que trata o item 18.4; 
18.7. Será garantido o direito à mulher de proceder à amamentação, com lactente de até 
seis meses, em espaço adequado com uma acompanhante, que permanecerá com a criança 
durante a feitura da prova, sendo que o tempo despendido para amamentação seja 
compensado durante a realização da prova em igual período;  
18.8. Deverá ser mantida a garantia de tratamento diferenciado aos candidatos com 
deficiência, tais como: viabilização dos instrumentos, pessoas e prazos necessários à 
realização das provas, prorrogando-se o tempo da prova de acordo com a dificuldade 
demonstrada, se for o caso;  

19 – DO DESLOCAMENTO, TRANSPORTE, POSTAGEM, TAXA BANCÁRIA, ENCARGOS, 
IMPOSTOS E OUTROS. 
19.1. A contratada arcará com todas as despesas decorrentes do deslocamento do pessoal 
de apoio, de coordenação e fiscalização, de transporte de todo o material relativo ao Teste 
Seletivo, de postagem de comunicados, de taxas e tarifas bancárias, bem como encargos e 
impostos e outras despesas. 

20 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
20.1. A contratada deverá dispor de profissionais legalmente habilitados para receber, 
analisar e responder aos eventuais recursos administrativos e ações judiciais interpostas por 
candidatos ou por terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas), referentes ao 
Teste Seletivo público; 
20.2. A interposição de recursos dar-se-á por meio de formulário próprio, disponível no 
endereço eletrônico da contratada, protocolado na sede da Contratada ou no local de sua 
representação; 
20.3. As situações nas quais será admitido recurso serão oportunamente definidas pela 
contratada em conjunto com a Prefeitura.  



 

 

 
21 – DOS RESULTADOS  
21.1. Efetuadas as correções, a contratada deverá encaminhar diretamente a Prefeitura 
Municipal as listagens de candidatos, com os resultados das provas, em vias impressas e em 
meio magnético, compatível com a plataforma Windows, conforme discriminado a seguir:  
a) Habilitados, em ordem alfabética, por cargo, contendo: número de inscrição, nome, 
número do documento de identidade e classificação;  
b) Habilitados, em ordem de classificação, por cargo, contendo os mesmos dados da 
lista anterior;  
c) Lista de escores e notas: relação de candidatos inscritos, em ordem alfabética 
contendo número de inscrição, nome, número do documento de identidade, notas das 
provas, total de pontos e classificação;  
d) Listas individuais dos portadores de deficiência habilitados em ordem alfabética, por 
cargo, contendo número de inscrição, nome, número do documento de identidade e 
classificação;  
e) Listas individuais dos portadores de deficiência habilitados em ordem classificatória, 
por cargo, contendo número de inscrição, nome, número do documento de identidade e 
classificação;  
f) Relação dos candidatos habilitados, por cargo, em ordem alfabética, com endereço, 
telefone e e-mail;  
g) Estatística dos inscritos, presentes, ausentes e habilitados.  
21.2. Todos os resultados dos candidatos, com busca por número de inscrição, RG e/ou CPF, 
deverão ser disponibilizados no endereço eletrônico da contratada e da Prefeitura 
Municipal. 
 
22 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
22.1.2. Comunicar a empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com 
a execução dos serviços e no caso de imperfeições, fixar prazo para Correção;  
22.1.3. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições estabelecidas no contrato;  
22.1.4. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, mediante valor estipulado, dentro do 
prazo estabelecido;  
22.1.5. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução do 
contrato, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o 
mesmo. 
22.1.6. Fornecer, à contratada, os documentos e informações necessárias à perfeita 
execução do contrato.  
22.2. Competirá ainda a Prefeitura: Supervisionar a execução do contrato; aprovar o Edital e 
homologar o Teste Seletivo.  
 
23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 23.1. Caberá à contratada realizar o Teste Seletivo Público e garantir a completa e efetiva 
consecução do objetivo explicitado neste Projeto básico, com a observância da legislação e 
do Regulamento do Teste Seletivo e, ainda, das disposições que se seguem:  



 

 

23.1.1. Iniciar os serviços, objeto do contrato, assim considerado como início da execução 
dos serviços a realização de reunião inicial em até 05 (cinco) dias corridos após a data de 
publicação do seu extrato no órgão da Imprensa Oficial, apresentando:  
a) - Cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação da Prefeitura Municipal, onde 
estejam discriminados todos os prazos em que as etapas do Teste Seletivo devem ser 
executadas;  
b) - Planejamento preliminar, a ser submetido à apreciação da Prefeitura Municipal, 
discriminando e detalhando todos os procedimentos a serem adotados relativamente a 
elaboração de editais e divulgação, inscrições de candidatos, inclusive portadores de 
deficiência, cadastramento dos candidatos, seleção dos profissionais que comporão a banca 
examinadora, critérios para elaboração de conteúdos e questões das provas, confecção dos 
cadernos de provas e folhas de resposta, reprodução do material, logística para a aplicação 
das provas, aplicação das provas, métodos de segurança a serem empregados para a 
elaboração das provas, para a identificação dos candidatos e para a aplicação das provas, 
avaliação das provas, divulgação dos resultados das provas, encaminhamento de recursos, 
apreciação dos recursos, serviços de informação e apoio aos candidatos.  
23.2. Prestar pronto atendimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, 
públicas ou privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do Teste 
Seletivo, tornando disponíveis para tanto: pessoas, linha telefônica, correio eletrônico (e-
mail), fac-símile, internet, correspondência e outros.  
23.3. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao Teste Seletivo, responsabilizando-se pela 
divulgação, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que 
comprometam a sua realização;  
23.4. Designar responsáveis pela instauração e condução do processo seletivo;  
23.5. Especificar os conteúdos das provas de conhecimentos básicos e específicos, em 
conjunto com a Prefeitura Municipal;  
23.6. Elaborar provas especiais para candidatos portadores de necessidades especiais, 
indicadas no formulário de inscrição;  
23.7. Elaborar o Edital do Teste Seletivo, inclusive quanto ao conteúdo programático que 
deve ser completo e atual; 
23.8. Disponibilizar escritório local no município com internet, telefone, correio eletrônico a 
ser utilizado e toda a estrutura necessária ao bom andamento de certame;  
23.9. Apresentar a Prefeitura Municipal, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma 
acima mencionado, as relações de candidatos aprovados e classificados no Teste Seletivo; 
23.10. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas para a contratação;  
23.11. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do 
contrato, correndo às expensas da contratada, as correspondentes despesas no todo ou em 
parte, de serviços em que se verificar vícios, defeitos ou incorreção durante ou após sua 
prestação;  
23.12. Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal, acidentária e os demais custos diretos e indiretos, assim como por 
encargos relativos à alimentação, transporte e outros benefícios de qualquer natureza, 
decorrentes da relação de emprego do pessoal que venha a ser contratado para a execução 
de serviços incluídos no objeto do contrato;  
23.13. Solicitar a prévia e expressa aprovação da Prefeitura Municipal quanto aos 
procedimentos a serem adotados e características do certame, em todas as suas etapas;  



 

 

23.14. Assegurar todas as condições para que a Prefeitura Municipal fiscalize a execução do 
contrato;  
23.15. Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do Teste Seletivo 
público, arcando com todos os ônus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa;  
23.16. Caberá à contratada, dentre outros:  
23.16.1. Deferir e indeferir as inscrições;  
23.16.2. Emitir parecer de deferimento e indeferimento, preliminarmente, as inscrições para 
concorrer a vagas reservadas a candidatos com deficiência, com condições especiais;  
23.16.3. Emitir os documentos de confirmação de inscrições;  
23.16.4. Elaborar, revisar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas de seleção;  
23.16.5. Prestar informações sobre o certame;  
23.16.6. Elaborar comunicados, formulários, cadastros e listagens;  
23.16.7. Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas no 
Teste Seletivo, mantendo o seu conteúdo no mais integral e absoluto sigilo, tornando-o 
inacessível a toda e qualquer pessoa que venha a ter envolvimento direito ou indireto no 
processo, bem como mantendo processo interno suficiente para manter a segurança da 
inviolabilidade das questões a serem aplicadas. O processo de recebimento dos arquivos 
digitais para impressão deverá obedecer rigoroso controle de inviolabilidade do seu 
conteúdo, de forma a impedir o sucesso de qualquer tentativa de obtenção de cópia, total 
ou parcial, que venha(m) a tornar pública(s) a(s) questão(ões); 
23.16.8. A Contratada deverá ainda, providenciar todas as operações concernentes à 
aplicação das provas;  
23.16.9. Coordenar, sob sua inteira responsabilidade, a aplicação e correção das provas;  
23.16.10. Assegurar vista da prova individualizada e corrigida, da grade de resposta, do 
gabarito e do cartão de resposta, por sistema informatizado, ao candidato que desejar 
recorrer;  
23.16.11. Receber, analisar e responder aos recursos administrativos interpostos por 
candidatos;  
23.16.12. Entregar o resultado de todas as provas a Prefeitura Municipal; 
23.16.13. Guardar, em local apropriado, as folhas de respostas, as folhas de frequência e as 
demais planilhas de todos os candidatos, bem como o exemplar das provas objetivas e 
prático-discursivas aplicadas no Teste Seletivo, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da 
homologação do Teste Seletivo público, podendo ser destruídas posteriormente;  
23.16.14. Promover a divulgação do Teste Seletivo em diferentes mídias, a partir da 
publicação do Edital de Abertura de Inscrições até o encerramento das inscrições;  
23.16.15. Obedecer rigorosamente ao cronograma do Teste Seletivo;  
23.16.16. Zelar pelas condições de segurança e pela integridade física dos candidatos nos 
locais de prova durante toda a realização;  
23.16.17. Deverão ser proibidos, nas salas em que serão aplicadas as provas, o acesso de 
candidatos portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, a exemplo de máquinas 
calculadoras e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, Pager', I-Pod, gravador 
ou qualquer outro receptor de mensagens.  
 
24 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
24.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
por períodos iguais e sucessivos, desde que não ultrapassem 60 (sessenta) meses, na forma 
do disposto na Lei nº. 8.666/93.  



 

 

 
25 – CRONOGRAMA DE PAGAMENTO  
25.1 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será realizado em 3 (três) parcelas, 
de acordo com as etapas realizadas do Teste Seletivo público, após a entrega de relatório de 
realização da etapa e fatura / nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão de Teste 
Seletivo, e obedecerá ao seguinte cronograma de desembolso:  
a) 50% (sessenta por cento) a após a homologação das inscrições; 
b) 30% (trinta por cento) após a realização das provas; 
c) 20% (dez por cento) restantes do valor contratado após a publicação da homologação do 
Teste Seletivo. 
25.2. Só haverá complementação de pagamento se os valores arrecadados não suprir o valor 
contratado. 
 
26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
26.1. Cometerá infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA que, 
no decorrer da contratação:  
26.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;  
26.1.2. Apresentar documentação falsa;  
26.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;  
26.1.4. Cometer fraude fiscal;  
26.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.  
26.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
26.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação;  
26.2.2. Multa, podendo ser aplicada conjuntamente com as demais sanções, nos seguintes 
termos:  
a) Moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da receita total estimada, até o limite de 10 (dez) dias;  
b) Compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 
moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do 
contrato.  
26.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos;  
26.2.3.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do 
Distrito Federal ou municipal.  
26.2.5. 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 própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados.  
26.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/99.  



26.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  
26.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados serão recolhidos em favor da Prefeitura 
Municipal, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 
Ativa do Município e cobrados judicialmente.  
26.5.1. A multa devida deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar 
da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.  
26.6.1. Caso a contratada não inicie a execução dos serviços nas condições avençadas, 
considerando como início da execução dos serviços a reunião inicial prevista no item 09 
deste Termo de Referência, ficará sujeita à multa de mora de 0,5% (meio por cento), sobre o 
valor total da contratação, por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o 
máximo de 10 (dez) dias. Após o 10º (décimo) dia, os serviços poderão, a critério da 
Administração, não mais ser aceitos, configurando-se, nesta hipótese, a inexecução total do 
contrato, com as consequências previstas em lei, neste documento, no ato convocatório e 
no instrumento contratual. 

27 – DOS VALORES ESTIMATIVOS E PERSPECTIVA DE INSCRIÇÕES 
27.1. Tendo em vista a relação dos cargos e vagas ofertados e considerando pesquisa da 
Prefeitura Municipal realizada em empresas do ramo, bem como a perspectiva de 
candidatos que foram inscritos em Teste Seletivos equivalentes, o valor estimado para 
contratação é de R$ 30.100,00 (trinta mil e cem reis), considerando a perspectiva de 350 
(trezentos e cinquenta) candidatos. 

RELATÓRIO DE CARGOS, VAGAS E TIPOS DE PROVA PARA O TESTE SELETIVO PÚBLICO. 

CARGOS VAGAS EXIGÊNCIA MÍNIMA TIPO DE PROVA 

Professor de Nível Infantil; 12 Superior completo Objetiva e títulos 

Professor de Nível Fundamental. 19 Superior completo Objetiva e titulo 

TOTAL 31 

27.2. Os valores das taxas de inscrições serão oportunamente definidos pela contratante e 
contratada. 

28 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
28.1. As despesas para atender a esta licitação serão pagas com os recursos provenientes 
próprios da Prefeitura Municipal de Administração prevista no orçamento do município, na 
classificação abaixo: FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, arrecadações das taxas de 
inscrições dotação orçamentária – 020200 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, 04.128.0008.2081.0000 - Realização de Concursos Públicos, 3.3.90.39.00 –  
Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Cristino Castro – PI, 30 de novembro de 2021. 

________________________________ 
Euvanete Benvindo Cavalcante 

Secretária Municipal de Educação 



 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0151/2021 
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 
 
 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 
 

 <NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n. <NUMERO DO CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a). <NOME DO REPRESENTANTE LEGAL>, portador (a) da carteira de Identidade nº 
<DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, inscrito no CPF/MF sob o nº 
<NUMERO DO CPF/MF DO REPRESENTANTE>, DECLARA para os fins do disposto no inciso V 
do Art. 27 da Lei 8.666/93, de 21/06/1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 
1999, e inciso XXXIII do Art. 7 da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: ( ) SIM ( ) 
NÃO. 
 

<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>. 
<ASSINATURA> . 

 
_____________________________ 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 
NOME/RG/CPF 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 

 
 

 <NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n. <NUMERO DO CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a). <NOME DO REPRESENTANTE LEGAL>, portador (a) da carteira de Identidade nº 
<DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, inscrito no CPF/MF sob o nº 
<NUMERO DO CPF/MF DO REPRESENTANTE>, DECLARA para os devidos fins de direito que 
não existe fato superveniente impeditivo de habilitação. 
 
 Por ser verdade assino a presente declaração para que surta seus efeitos legais. 
 

<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>. 
<ASSINATURA>. 

 
_____________________________ 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 
NOME/RG/CPF 

  



 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0151/2021 
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE Cristino Castro - PI 
Comissão Permanente de Licitação 
 
Objeto: _________________. 
 

ANEXO IV - CARTA – PROPOSTA DE PREÇO 
 
Prezados Senhores, 
 
<NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n. <NUMERO DO CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). 
<NOME DO REPRESENTANTE LEGAL>, portador (a) da carteira de Identidade nº 
<DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, inscrito no CPF/MF sob o nº 
<NUMERO DO CPF/MF DO REPRESENTANTE>, com contato podendo ser realizado através do 
telefone nº <NUMERO DO TELEFONE COM DDD>, fac símile (FAX) nº <NUMERO DO 
TELEFONE COM DDD>, endereço de correio eletrônico (E-mail) <ENDEREÇO DE EMAIL>, 
apresenta sua proposta para prestação dos serviços previstos na TOMADA DE PREÇO nº 
___/2021, tipo menor preço, conforme itens abaixo: 

DO PREÇO: O preço total para a prestação dos serviços é de R$ <INFORMAR PREÇO TOTAL 
DA PROPOSTA EM ALGARISMOS E POR ESTENSO>, valor com base calculado na estimativa de 
preços pesquisados e fornecidos pela Prefeitura Municipal. 

 
RELATÓRIO DE CARGOS, VAGAS E TIPOS DE PROVA PARA O TESTE SELETIVO PÚBLICO. 

CARGOS  VAGAS  EXIGÊNCIA MÍNIMA  TIPO DE PROVA 

Professor de Nível Infantil; 12 Superior completo Objetiva e títulos 

Professor de Nível Fundamental. 19 Superior completo Objetiva e titulo 

TOTAL 31 
  

 
DO PRAZO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para a conclusão dos serviços é de 
(____) <INFORMAR O TOTAL DE DIAS DOS SERVIÇOS EM ALGARISMOS E POR ESTENSO> dias 
a contar da data de emissão da ordem de serviço. 

 
DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade desta proposta é de (___) 
<INFORMAR O TOTAL DE DIAS DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA > dias a contar da 
data da abertura das propostas. 
 
DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA, responsável pela assinatura do contrato: Nome: 
<NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE> 
CPF/MF: <NÚMERO DO CPF/MF DO REPRESENTANTE> 
RG/CI: <NÚMERO DO REGISTRO GERAL E/OU CARTEIRA DE IDENTIDADE DO 
REPRESENTANTE>  
Estado Civil: <ESTADO CIVIL DO REPRESENTANTE> 



 

 

Profissão: <PROFISSÃO DO REPRESENTANTE> 
Endereço Residencial: <ENDEREÇO RESIDENCIAL DO REPRESENTANTE> 
 
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: 
Nome do banco: <NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA> Agência nº: <NÚMERO DA AGÊNCIA 
BANCÁRIA> 
Nome da agência: <NOME DA AGÊNCIA BANCÁRIA> Conta corrente nº: <NÚMERO DA 
CONTA CORRENTE> 
 
Declaramos que todas as despesas necessárias para execução dos serviços, já estão inclusos 
nos preços propostos, sejam elas diretas ou indiretas, de qualquer natureza, tais como: 
Impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, sem mais 
nenhum ônus para este Prefeitura Municipal. 

 
Declaramos ainda que aceitamos todas as exigências e condições do edital da presente 
licitação bem como respeitamos as especificações da Proposta de Preços e nos 
comprometemos a corrigir todo e qualquer obra que esteja em desacordo com o Projeto de 
Execução, ou com o presente edital. 
 
Declaramos, sob as penalidades da lei, expressamente, que não há sócios, gerentes ou 
diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou 
assessoramento dos diversos órgãos do município de Cristino Castro – Pi, assim como 
também, que não existe em seu quadro de empregados servidores públicos da contratante 
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, 
inciso III da Lei 8.666/93. 
 
Declaramos sob as penas da Lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório 
supra, instaurado pelo município de Cristino Castro – PI, não possui em seu quadro 
societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista 
 

<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>. 
<ASSINATURA>. 

 
_____________________________ 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 
NOME/RG/CPF 
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ANEXO V – CREDENCIAL DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO - PI, 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE – CREDENCIAL 
 

<NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n. <NUMERO DO CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). 
<NOME DO REPRESENTANTE LEGAL>, portador (a) da carteira de Identidade nº 
<DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, inscrito no CPF/MF sob o nº 
<NUMERO DO CPF/MF DO REPRESENTANTE>, com contato podendo ser realizado através do 
telefone nº <NUMERO DO TELEFONE COM DDD>, fac símile (FAX) nº <NUMERO DO 
TELEFONE COM DDD>, endereço de correio eletrônico (email) <ENDEREÇO DE EMAIL>, vem 
por meio desta credenciar o Srº(a) <NOME DO REPRESENTANTE CREDENCIADO>, portador 
do RG/CI n. <NÚMERO DO RG/CI DO REPRESENTANTE CREDENCIADO>, inscrito no CPF/MF 
sob o n. <NÚMERO DO CPF/MF DO REPRESENTANTE CREDENCIADO>, inscrito no CREA 
<NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CREA>, à tomar deliberações referente a TOMADA DE PREÇO 
acima mencionada, com poderes para representar a empresa, assinar, solicitar, receber 
documentos, ou seja qualquer ato necessário á este credenciamento. 
 
Cordialmente, 

 
<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>. 

<ASSINATURA>. 
 

_____________________________ 
Assinatura e nome do representante legal da empresa 

NOME/RG/CPF 
  



PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0151/2021 
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE; 

<NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n. <NUMERO DO CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). 
<NOME DO REPRESENTANTE LEGAL>, portador (a) da carteira de Identidade nº 
<DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, inscrito no CPF/MF sob o nº 
<NUMERO DO CPF/MF DO REPRESENTANTE>, com contato podendo ser realizado através do 
telefone nº <NUMERO DO TELEFONE COM DDD>, fac símile (FAX) nº <NUMERO DO 
TELEFONE COM DDD>, endereço de correio eletrônico (E-mail) <ENDEREÇO DE EMAIL>, 
DECLARA, para fins do disposto na alínea “a” do subitem OBSERVAÇÕES quanto à 
HABILITAÇÃO, do Edital, do TOMADA DE PREÇO nº / , sob as sanções administrativas cabíveis 
e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006. 
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Por ser expressão da verdade, segue assinada. 

<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>. 

<ASSINATURA REPRESENTANTE> . 
Nome Identificação 

<ASSINATURA DO CONTADOR> 
Nome Identificação (com carimbo De CNPJ/MF da empresa) 

OBSERVAÇÕES: 
1- A declaração deve vir fora do envelope habilitação e proposta, podendo ser entregue em 
mãos ou vir contida dentro de um envelope diverso devidamente identificado, constando 
ainda o número do CRC do contador, assinada e devidamente reconhecida firma do 
contador e do representante legal. 
2- Os que não estiverem presentes devem enviar esta declaração dentro de envelope 
diverso e devidamente identificado. 
3- Referido termo é apenas um modelo, podendo ser confeccionado de forma diversa pelos 
licitantes, desde que preenchidos os requisitos solicitados em edital. 
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
FAZEM O MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO PI E A 
EMPRESA <EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME> 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO - PI, com sede na cidade de Cristino Castro - 
PI, localizada na Avenida Marcos Parente, nº 1071, Bairro Centro, em Cristino Castro – PI, 
CNPJ (MF) Nº ................. , por meio do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Sr. Felipe Ferreira Dias, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador da carteira de identidade 
n° ..................... e do CPF n° ...................., doravante denominada CONTRATANTE, e de outro 
lado, a empresa ................., com sede e foro  na cidade de ...............Estado do .............., 
estabelecida à ..............., nº .........., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº .............. e Inscrição 
Estadual nº................, aqui representada por seu .........................., (cargo, nome completo, 
nacionalidade, estado civil, profissão, CPF.............. e nº do R G.............. e endereço do 
representante), doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente em 
decorrência do PROCESSO ADMINISTRATIVO N. ___/2021, referente à TOMADA DE PREÇO 
nº ___/2021, homologado em ___/___/___, em conformidade com as normas da Lei nº 
8.666, de 21/06/93, com as alterações nela introduzidas até a presente data, as quais 
submetem as partes para todos os efeitos, têm justo e acordado celebrar o presente 
Contrato, conduzido sob o regime de empreitada por preço global, regendo-se a contratação 
pelo fixado nas cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 
organização, planejamento e realização de teste seletivo público do município de Cristino 
Castro, Estado do Piauí, conforme condições estabelecidas no edital de TOMADA DE PREÇO 
n.º___/2021 e seus anexos, bem como a proposta apresentada, partes integrantes deste 
Contrato. 
1.1.1. A forma pela qual deverão ser executadas os serviços licitados e as diversas 
obrigações do licitante adjudicatário do objeto desta licitação estão registradas neste Edital, 
no Termo de Referência, Contrato, Anexos e Proposta que, igualmente, integram o dossiê de 
informações sobre a licitação 
1.2. São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição:  
1.2.1. Processo Administrativo nº ___/2021, Tomada de Preços nº. __/2021;  
1.2.2. Propostas apresentada pela Contratada;  
1.2.3. Seus anexos, despachos e pareceres que o encorpam. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DOS PREÇOS 



2.1. O valor global deste Contrato é de R$ ______ (______). 

2.2. Nos preços unitários estão incluídos todos os custos de transporte, carga e descarga de 
materiais, despesas de materiais, despesas de execução, mão-de-obra, leis, encargos sociais, 
tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, 
bem como despesas de conservação até o seu recebimento definitivo pela Prefeitura 
Municipal. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 

3.1. Os preços da Planilha da Proposta homologada como vencedora no procedimento de 
licitação são fixos e irreajustáveis, na forma da legislação vigente. 
3.2. Considera-se preço para os fins deste Contrato, aqueles indicados na proposta de preços 
apresentada na TOMADA DE PREÇO nº. ___/2021, e ainda aqueles praticados no mercado 
da região. 

CLÁUSULA QUARTA 
DO AMPARO LEGAL 

4.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇO nº. 
___/2021, realizada com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

CLÁUSULA QUINTA 
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

5.1. Os serviços serão executados de forma indireta, no regime de empreitada por preço 
unitário, na forma do art. 6º, VIII, alínea “b” da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA 
DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

6.1. O prazo de execução dos serviços, objeto da presente licitação é 90 (noventa) dias 
corridos, conforme subitem 2.1, deste Edital. 
6.2. O prazo de vigência do Contrato será o prazo de prestação dos serviços proposto pelo 
licitante vencedor, contados a partir da assinatura do Termo de Contrato. 
6.3. Os prazos acima citados poderão ser prorrogados somente através de Termo Aditivo, 
dentro do período de vigência do Contrato, considerada a conveniência e o interesse do 
Município contratante. 
6.4. Obedecidas às disposições neste capítulo a prorrogação de prazo poderá ser solicitada 
pela contratada, devidamente justificada por escrito para analise e, se for o caso aceitação 
pela Prefeitura Municipal. 
6.5. A Contratada somente deverá pedir prorrogação do prazo quando ocorrer interrupção 
dos serviços por fator oriundo da administração da Prefeitura Municipal, por motivo de força 
maior ou casos fortuitos, que a seu juízo, possam caracterizar impedimentos absolutos para 
o cumprimento das obrigações assumidas ou ainda, que constituam obstáculos irremovíveis
para a execução dos serviços, caracterizados pela imprevisibilidade de seus efeitos. 
6.6. Na contagem do prazo estabelecido neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento, conforme previsto no art. 110, da Lei Nº 8.666/93.



CLÁUSULA SETIMA 
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Caberá ao CONTRATANTE: 
7.1.1. São obrigações da Contratante, além de outras decorrentes da natureza do contrato 
as demais listadas abaixo: 
Expedir as ordens de serviços. 
7.1.2. Aprovar a redação e o conteúdo do edital; 
7.1.3. Designar gestor do contrato, e este, caso não possa acompanhar os eventos 
pessoalmente ou deverá designar servidor a ser responsável por fiscalizar todo o andamento 
do Teste Seletivo. 
7.1.4. Designar servidores para compor a Comissão Executiva do Teste Seletivo. 
7.1.5. Definir o cronograma para a realização do Teste Seletivo, em conjunto com a empresa 
contratada. 
7.1.6. Repassar para a contratada o valor integral de todas as inscrições, conforme 
cronograma (item 11.1, do Termo de Referência). 
7.1.7. Publicar os editais na imprensa oficial. 
7.1.8. Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo 
que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento 
prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações, a 
não ser para fins de execução do contrato; 
7.1.9. Manter sigilo quanto às provas, sob pena de responsabilidade na forma da lei e 
recolher e guardar, sob absoluto sigilo, as folhas de respostas, pelo prazo de validade do 
teste seletivo público; 

CLÁUSULA OITAVA 
DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

8.1. Caberá à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 
8.1.1. Elaborar edital do Teste Seletivo, compreendendo: 
8.1.1.1. Elaboração e montagem da minuta do edital e encaminhamento do mesmo à 
Comissão Executiva do Teste Seletivo, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do 
contrato. 
8.1.1.2. Correção e reenvio do edital no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após retorno da 
Comissão Executiva do Teste Seletivo, em caso de desconformidades apontadas pela 
Comissão, para fins de remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. 
8.1.1.3. Elaboração do programa do Teste Seletivo, da definição dos prazos, conteúdos 
programáticos e/ou bibliografias, por função pública, em conjunto com a Comissão Executiva 
do Teste Seletivo. 
8.1.1.4. Especificação das disciplinas que irão compor a prova escrita, o peso que será 
atribuído a cada questão, a média mínima, por disciplina, para classificação e os critérios de 
eliminação sumária dos candidatos, em conjunto com a Comissão Executiva do Teste 
Seletivo. 
8.1.1.5. Regulamentação da forma de inscrição, valores das inscrições das exigências nos 
dias de aplicação de provas e cursos (horário de início, duração, tolerância para atrasos, 
documentação a ser apresentada, etc.), da aplicação das provas escritas, do teste de Teste 
Seletivo física, da interposição de recursos e demais dados necessários ao esclarecimento 
dos candidatos quanto às regras do certame. 



8.1.1.6. Seleção e convocação das bancas examinadoras. 
8.1.1.7. Preparação de todo o material de apoio para a equipe responsável pela aplicação e 
fiscalização do Processo Seletivo. 
8.2. Efetuar inscrições dos candidatos, compreendendo: 
8.2.1. Definição dos dados pessoais necessários, elaboração e impressão de modelo de ficha 
de inscrição, se necessário, com previsão de campo para que os candidatos solicitem 
condições especiais para realizar as provas. 
8.2.2. Disponibilização das inscrições em site próprio, desde o preenchimento do formulário 
até a geração do boleto para pagamento da taxa de inscrição em conta própria do Município 
criada exclusiva para o processo seletivo, sendo certo que a contratante deverá 
disponibilizar local para inscrições presenciais dos candidatos que não conseguirem fazê-la 
pela internet. Todavia, o pessoal e os materiais necessários para a realização das inscrições 
presenciais serão de responsabilidade da Contratada. 
8.2.3. Treinamento aos encarregados pelo recebimento das inscrições. 
8.2.4. Garantia de isenção na taxa de inscrição para candidatos, em conformidade com a 
legislação municipal. 
8.2.5. Viabilização das inscrições pelo período mínimo de 20 (vinte) dias corridos e 
ininterruptos, sem interrupções. 
8.2.6. Manutenção em site próprio de todas as informações relativas ao Teste Seletivo, 
disponibilizando o edital de abertura das inscrições, cronograma, conteúdo programático e 
demais Anexos ao Edital, bem como outras informações de interesse dos candidatos. 
8.2.7. Análise de todas as inscrições efetivadas, objetivando a conferência do preenchimento 
dos dados obrigatórios para a homologação das mesmas. 
8.2.8. Emissão e entrega, para a Comissão Executiva do Processo Seletivo, de relatório 
contendo, em ordem alfabética, o nome, função e número da inscrição, bem como as 
inscrições indeferidas, mediante fundamentação do(s) motivo(s) do indeferimento, até 5 
(cinco) dias antes da realização das provas objetivas. 
8.2.9. Confecção das listas de distribuição dos candidatos por locais de prova e lista de 
presença, contendo em ambas nome do candidato, número do documento de identidade e 
número de inscrição. 
8.3. Confeccionar, aplicar e corrigir as provas objetivas, para as funções indicadas, 
compreendendo: 
8.3.1. Elaboração de questões inéditas de Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e 
Conhecimentos Específicos, num total de mínimo de 40 (quarenta) questões por função 
pública. 
8.3.2. Elaboração de questões em conformidade com o nível de escolaridade exigido para a 
função pública, bem como com suas atribuições, dispondo de profissionais especializados, 
devidamente habilitados, para comporem as Bancas Examinadoras. 
8.3.3. Digitação e edição de todo material gráfico (provas, gabaritos, listas de presença, atas 
de ocorrência, listas de distribuição dos candidatos por locais de prova) necessários à 
realização das provas. 
8.3.4. Manutenção e garantia do sigilo quanto às questões da prova, bem como do gabarito 
oficial. 



 

 

Identificação prévia à Comissão Executiva do Teste Seletivo dos profissionais que irão 
compor as bancas examinadoras do certame, com o fito de que seja verificada a isenção e 
idoneidade dos mesmos. 
8.3.5. Distribuição dos candidatos nos locais de prova, por meio de listas previamente 
divulgadas e também afixadas nos locais onde ocorrerão as provas, bem como na porta das 
salas de prova. 
8.3.6. Emissão da relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local de 
realização das provas. 
8.3.7. Mapeamento e identificação das salas para a realização das provas. 
8.3.8. Elaboração dos materiais de apoio para a realização das provas, em conformidade com 
a metodologia adotada pela empresa. 
8.3.9. Acondicionamento e transporte dos cadernos de prova ao local de aplicação com o 
devido lacre garantidor de sigilo e segurança, bem como para a banca examinadora 
responsável pela correção das mesmas e posteriormente até à transferência dos 
documentos ao Município (para arquivo). 
8.3.10. Treinamento e contratação dos coordenadores, fiscais e pessoal de apoio necessários 
para aplicação efetiva das provas, devendo esta equipe ser proporcional ao número de 
candidatos. 
8.3.11. Garantia de condições especiais para os candidatos que fizerem tal solicitação no ato 
da inscrição. 
8.3.12. Desindentificação dos candidatos nos cartões de resposta, independente do meio 
utilizado para correção dos mesmos (manual ou óptico). 
8.3.13. Confecção e consequente fornecimento de apenas 1 (um) cartão de resposta por 
candidato. 
8.3.14. Correção e entrega das provas objetivas, com emissão de boletins e/ou relatórios de 
notas de todos os candidatos, inclusive os desclassificados, para publicação. 
8.4. Examinar, emitir parecer e dirimir dúvidas nos casos de recursos ou medidas judiciais 
relacionadas ao Teste Seletivo, compreendendo: 
8.4.1. Recebimento dos recursos no Setor de Protocolo da Contratante, segundo regras e 
modelo definidos no edital do Teste Seletivo. 
8.4.2. Encaminhamento dos pedidos de revisão às bancas examinadoras para análise. 
8.4.3. Fundamentação das respostas aos pedidos de recursos impetrados, com emissão de 
parecer individualizado e atualização, quando necessário, dos gabaritos oficiais e das notas 
dos candidatos, bem como da lista dos aprovados e classificados. 
8.4.4. Encaminhamento de relatórios fundamentados à Contratante por ocasião da 
interposição de eventual medida de intervenção judicial relacionada ao Teste Seletivo. 
8.5. Processar a classificação final dos candidatos, compreendendo: 
8.5.1. Emissão dos relatórios de notas, com a discriminação individual do desempenho de 
cada candidato classificado, englobando todas as etapas do Teste Seletivo. 
8.5.2. Aplicação dos critérios de desempate de notas, caso seja necessário, de acordo com o 
previsto no edital de inscrições. 
8.5.3. Elaboração de relatórios de homologação final, contemplando todos os aprovados por 
ordem de classificação e de acordo o cargo. 

8.6. Garantir a participação de candidatos portadores de necessidades especiais - PNE no 
Teste Seletivo, compreendendo: 



8.6.1. Garantia das condições necessárias ao atendimento dos candidatos PNE para 
realização de todas as etapas do certame, caso necessitem. 

8.6.2. Previsão no edital de que os candidatos PNE poderão fazer as provas em igualdade de 
condições com os demais candidatos. 

8.6.3. Garantia da classificação dos candidatos PNE, dentro do número de vagas existentes 
no Teste Seletivo, nos termos da lei específica. 

8.7. Garantir o acompanhamento presencial do Teste Seletivo por membro de sua equipe de 
trabalho, em todas as suas etapas. 

8.8. Garantir aos membros da Comissão Executiva o acompanhamento presencial do Teste 
Seletivo em todas as suas etapas. 

8.9. Assumir integralmente a responsabilidade pelo custo total necessário à efetivação de 
todas as etapas do Teste Seletivo, incluindo as despesas com transporte dos técnicos 
responsáveis pela aplicação das provas, o fornecimento e entrega nos locais de realização os 
materiais gráficos, de escritório, lanches e água, garantindo segurança e tudo mais que se 
fizer necessário à realização efetiva da seleção. 

8.10. Arcar com todas as despesas referentes à remessa de material relacionado ao Teste 
Seletivo. 

8.11. Adotar outras medidas necessárias ao correto e fiel cumprimento do objeto ora 
contratado (Teste Seletivo), de acordo com as exigências estabelecidas pela Contratante e 
dispositivos legais pertinentes à realização do certame regidas em Edital. 

CLÁUSULA NONA 
DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

9.1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

9.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 
CONTRATANTE (art. 71, da Lei Nº 8.6666/93); 
91.2. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados quando da execução objeto deste contrato ou em conexão com 
ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 
9.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, 
conexão ou continência; e Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes deste contrato. 
Parágrafo Único. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à 
Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela 
qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. A CONTRATANTE exercerá, por meio da Comissão Organizadora do Teste Seletivo, a 
fiscalização de todos os serviços, etapas e atos do Teste Seletivo, à qual competirá inclusive 



receber os relatórios, documentos e resultados do Teste Seletivo e deliberar sobre a 
possibilidade de sua homologação. 
10.1.1 Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, todo e qualquer 
caso singular, duvidoso ou omisso não previsto no Edital, nas Especificações, nas Leis, nas 
Normas da Prefeitura Municipal, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, 
se relacione, direta ou indiretamente, com os serviços em questão e seus complementos, 
ouvida a autoridade do órgão; 
10.2. Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO: 
10.2.1. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o 
prazo para a sua substituição; 
10.2.2. Exigir a substituição de técnico ou responsável, que não responda técnica e 
disciplinarmente às necessidades dos serviços, sem prejuízo do cumprimento dos prazos e 
condições contratuais; 
10.2.3. Indicar à contratada, todos os elementos indispensáveis a execução dos serviços; 
10.2.4. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada; 
10.2.5. Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à contratada; 
10.2.6. Dar a Prefeitura Municipal imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação 
de penalidades contra a contratada ou mesmo à rescisão do Contrato; 
10.2.7. Relatar oportunamente a Prefeitura Municipal ocorrência ou circunstância que 
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços; 
10.2.8. Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 DA DOTAÇÃO: 

11.1. Os recursos orçamentários para execução do objeto se dará por conta de recursos 
obtidos através de cobrança da taxa de inscrição dos candidatados concorrentes, não 
havendo complementação com recursos do tesouro municipal. 
11.1.1 Classificação Institucional: Dotações Orçamentárias: FPM e/ou Recursos Próprios, 
ICMS, arrecadações das taxas de inscrições dotação orçamentária – 020200 - SECRETARIA 
MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 04.128.0008.2081.0000 - Realização de 
Concursos Públicos, 3.3.90.39.00  – Outros serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica, conforme Lei do Orçamento do exercício financeiro de 2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DO PAGAMENTO: 

12.1 O valor das taxas de inscrições será recolhido via boleto bancário, em conta corrente da 
CONTRATANTE, específica para o certame, sendo posteriormente repassados à empresa 
CONTRATADA, na forma prevista nos itens subsequentes. 

12.2. O pagamento será realizado em 03 (três) parcelas, sendo a primeira após o 
encerramento das inscrições, que corresponderá a 50% (sessenta por cento) a após a 
homologação das inscrições; a segunda imediatamente após a aplicação das provas 
objetivas, que corresponderá a 30% (trinta por cento) do valor contratado; a terceira, 
imediatamente após a entrega do relatório final para homologação, que corresponderá a 
20% (dez por cento) do valor contratado. 
12.3. Só haverá complementação de pagamento se os valores arrecadados não suprir o valor 
contratado 



 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DESPESAS E ENGARGOS: 
13.1. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas 
decorrentes da aplicação do Teste Seletivo, além dos encargos sociais originários da 
execução do presente contrato, riscos e direitos de terceiros, incluindo-se, entre outros, 
impostos, taxas e obrigações relativas à legislação trabalhista. 
13.2. A CONTRATANTE disponibilizará à CONTRATADA, durante a realização do certame, 
uma sala para atendimento pessoal aos candidatos e colégios municipais para aplicação das 
provas objetivas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

14.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde 
que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas adequadas a este contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DAS PERDAS E DAMOS: 

14.1. Nos termos do Edital de Tomada de Preços Nº ___/2021, a CONTRATADA responde por 
todos os prejuízos e danos que eventualmente causar, resultantes de dolo ou mera culpa 
diretamente à administração ou a terceiros, na execução do contrato, não podendo alegar 
como excludente ou causa redutora dessa responsabilidade a fiscalização que lhe é imposta, 
ou o acompanhamento por órgão de controle, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 
8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
DAS PENALIDADES: 

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, a Contratada que: 
16.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 
16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
16.1.3. Fraudar na execução do contrato; 
16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
16.1.5. Cometer fraude fiscal; 
16.1.6. Não mantiver a proposta. 
16.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
16.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
16.2.2. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)dias. 
16.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 
16.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 



 

 

16.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal, pelo 
prazo de até dois anos; 
16.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal com o consequente 
descredenciamento no Cadastro de Fornecedores pelo prazo de até dois (02) anos; 
16.2.7. 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 própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
16.2.8. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 
16.2.9. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
16.2.10. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
16.2.11. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
16.2.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se 
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
16.2.13. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
16.2.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

DA RESCISÃO: 
17.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
17.2. A rescisão deste contrato poderá ser: 
a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 
c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
17.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
17.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA 
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA: 

18.1. Este contrato fica vinculado aos termos da Tomada de Preços nº ___/2021, cuja 
realização decorre da autorização da Autoridade Superior, constante do processo licitatório 
nº. __/2021, e a Proposta da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 



 

 

DO FORO 
19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Cristino 
Castro - PI, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos 
previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal. 
 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são 
assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 
testemunhas abaixo. 
 

Cristino Castro – PI, ___ de ______________ de 20___ 
 
 

___________________________ 
CONTRATANTE 

 
 
 

___________________________ 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
1º __________________________ 
CPF:  
 
2º __________________________ 
CPF:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0151/2021 
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 
 
 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO 
 
 
 
 <NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n. <NUMERO DO CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). 
<NOME DO REPRESENTANTE LEGAL>, portador (a) da carteira de Identidade nº 
<DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, inscrito no CPF/MF sob o nº 
<NUMERO DO CPF/MF DO REPRESENTANTE>, com contato podendo ser realizado através do 
telefone nº <NUMERO DO TELEFONE COM DDD>, fac símile (FAX) nº <NUMERO DO 
TELEFONE COM DDD>, endereço de correio eletrônico (E-mail) <ENDEREÇO DE EMAIL>, 
DECLARA para os devidos fins de direito, que não possuímos sócios, que pertençam a 
administração municipal e que tenha relação de parentesco, em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau com prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais ou 
agentes políticos, inclusive de autarquias, institutos, agências, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e fundações públicas, bem como com todos os demais 
ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento, tanto das administrações 
públicas municipais diretas como das indiretas, que esteja em desacordo com a Súmula 13 
do STF e art. 9 da Lei 8.666/93. 
 
 

<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>. 
<ASSINATURA>. 

 
_____________________________ 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 
NOME/RG/CPF 

 
 
 
  



 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0151/2021 
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 

 
ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL 

 
<NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n. <NUMERO DO CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). 
<NOME DO REPRESENTANTE LEGAL>, portador (a) da carteira de Identidade nº 
<DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, inscrito no CPF/MF sob o nº 
<NUMERO DO CPF/MF DO REPRESENTANTE>, com contato podendo ser realizado através do 
telefone nº <NUMERO DO TELEFONE COM DDD>, fac símile (FAX) nº <NUMERO DO 
TELEFONE COM DDD>, endereço de correio eletrônico (E-mail) <ENDEREÇO DE EMAIL> , 
declara, sob as penas da lei, que conhece e se submete literalmente aos ternos e condições 
previstos no Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 012/2021 e seus anexos, bem como ao 
disposto no art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93, a obrigação de manter durante toda a execução 
do futuro contrato, todas as condições de habilitação e as exigências de qualificação, 
especialmente, no que se refere à regularidade fiscal e especificação do objeto deste 
instrumento, sob pena de ser declarada a inexecução do pacto e aplicadas às penalidades 
previstas na lei, sem prejuízo de ressarcimento de eventuais danos materiais porventura 
causados à contratante ou a terceiros. 

 
<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>. 

<ASSINATURA>. 

 
_____________________________ 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 

NOME/RG/CPF 


