PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2017
MODALIDADE: CONVITE Nº 06/2017
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço técnico-especializado
na organização e realização de concurso público para provimento de cargos vagos
do quadro de pessoal do Município de Onça de Pitangui e formação de cadastro de
reservas, conforme especificações constantes do Anexo I.
ENTREGA

DOS

ENVELOPES

“DOCUMENTAÇÃO

DE

HABILITAÇÃO”

E

“PROPOSTA COMERCIAL”:
DATA: até o dia 06/06/2017
HORÁRIO: até às 9h (nove) horas
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Gustavo Capanema, n°
101, 3° andar do Prédio da Prefeitura, Bairro Centro, Onça de Pitangui/MG, CEP
35.655-000.
ABERTURA DOS ENVELOPES:
DATA: até o dia 06/06/2017
HORÁRIO: até às 9h (nove) horas
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Gustavo Capanema, n°
101, 3° andar do Prédio da Prefeitura, Bairro Centro, Onça de Pitangui/MG, CEP
35.655-000.
CONSULTAS AO CONVITE E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: no Mural de
avisos localizado no hall de entrada (andar térreo) do Prédio da Prefeitura Municipal
de Onça de Pitangui, na internet através do site www.oncadopitangui.mg.gov.br, ou
na sala da Comissão de Licitação (endereço acima).
ESCLARECIMENTOS: e-mail licitacao@oncadopitangui.mg.gov.br, telefones (37)
3273-1114 / 3273-1133, ou na sala da Comissão de Licitação (endereço acima).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE ONÇA DE PITANGUI/MG, com endereço à Rua Gustavo
Capanema, n° 101, bairro Centro, CEP 35.655-000, inscrito no CNPJ sob o nº
18.313.858/0001-71, isento de inscrição estadual, por sua Comissão Permanente
de Licitação, designada pela Portaria Presidencial nº 18/2017, torna pública a
abertura do Processo Licitatório nº 25/2017, na modalidade Convite nº
06/2017, do tipo menor preço, regido pela Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93 e
suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e demais normas e
condições fixadas neste Convite.
I - OBJETO
Contratação de empresa para prestação de serviço técnico-especializado na
organização e realização de concurso público para provimento de cargos vagos do
quadro de pessoal do Município de Onça de Pitangui e formação de cadastro de
reservas, conforme especificações constantes do Anexo I.
II - ÁREA SOLICITANTE
Gabinete do Prefeito.
III - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO CONVITE
1

-

Cópia

deste

Convite

estará

disponível

na

internet,

no

site

www.oncadopitangui.mg.gov.br deste Município, e permanecerá afixada no quadro
de avisos localizado no hall de entrada (andar térreo) do Prédio da Prefeitura
Municipal de Onça de Pitangui, podendo ser obtida na sala da Comissão de
Licitação, no 3º andar do Prédio (endereço no preâmbulo), no horário de 8 às 12
horas e de 13 às 17 horas.
1.1- As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em
participar

do

certame

obrigam-se

a

acompanhar

as
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referentes ao processo no site www.oncadopitangui.mg.gov.br e no
quadro de avisos, com vista a possíveis alterações e avisos.
2 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o
e-mail licitacao@oncadopitangui.mg.gov.br ou via telefone (37) 3273-1114/32731133, até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento das
propostas.
2.1- As respostas da Comissão Permanente de Licitação às solicitações
de

esclarecimentos

disponibilizadas

no

serão
site

encaminhadas

por

e-mail,

fax,

www.oncadopitangui.mg.gov.br,

ou

ficando

acessíveis a todos os interessados.
3 - Impugnações aos termos deste Convite poderão ser interpostas por cidadão no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, e por licitante, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
anteriores à abertura das propostas comerciais, mediante petição a ser enviada
protocolada exclusivamente na sala da Comissão de Licitação (endereço no
preâmbulo), dirigidas à Comissão Permanente de Licitação, que deverá decidir,
auxiliada pelo setor técnico competente.
3.1- O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas
por outras formas ou outros endereços, e caso não tenha sido acusado
recebimento pela Comissão, e que, por isso, sejam intempestivas.
3.2- Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
3.3- A decisão da Comissão Permanente de Licitação será enviada ao
impugnante por e-mail, e será divulgada no site desta Prefeitura para
conhecimento de todos os interessados.
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IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto
licitado.
2 - As empresas não convidadas, interessadas em participar da licitação,
deverão:
2.1- manifestar interesse em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data
prevista para entrega dos envelopes, por meio de expediente entregue na
sala da Comissão de Licitação, ou correio eletrônico, sob pena de
desqualificação;
2.2- apresentar Certificado de Registro Cadastral - CRC, comprovando
estar cadastrada no ramo do objeto licitado, com vigência plena, em
original ou cópia autenticada, expedido por órgão ou entidade da
Administração Pública, na sessão de abertura dos envelopes de
habilitação, por intermédio de seu representante ou acondicionado no
envelope “Documentação de Habilitação”.
2.2.1 - Para efeito de participação, basta que o Certificado de
Registro Cadastral - CRC esteja com a vigência plena, sendo que,
havendo discriminação dos prazos de validade dos documentos que
o instruam, estes serão desconsiderados.
3 - Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica:
3.1- suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o
Município de Onça de Pitangui;
3.2- declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos
da Administração Pública;
3.3- impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais;
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3.4- em consórcio;
3.5- com falência decretada;
3.6- cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação.
4 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do
licitante, que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
V - APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA
COMERCIAL
1 - A Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser
apresentadas, em envelopes distintos, colados e indevassáveis, contendo em sua
parte externa as seguintes informações:
5

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ONÇA DE
PITANGUI
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2017
CONVITE Nº 06/2017
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ONÇA DE
PITANGUI
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2017
CONVITE Nº 06/2017
“PROPOSTA COMERCIAL”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
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VI - ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
1 - Os envelopes Documentação de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser
entregues na Sala da Comissão de Licitação: Rua Gustavo Capanema, nº 101, 3º
andar, Bairro Centro, Onça de Pitangui/MG, CEP 35.655-000, até a data e horário
previstos na fl.1 deste Convite.
1.1- A Comissão de Licitação não se responsabilizará por envelopes
(Documentação de Habilitação e Proposta Comercial) endereçados via
postal ou por outra forma, entregues em local diverso do local acima
indicado e que, por isso, não cheguem na data e horário previstos neste
Convite.
2 - Abertos os envelopes Documentação de Habilitação, a Comissão analisará os
documentos e decidirá sobre a habilitação dos licitantes.

6

2.1- Havendo dúvidas ou necessidade de esclarecimentos que não
possam

ser

dirimidos

de

imediato,

demandando

análises

complementares ou diligências, as mesmas serão consignadas em ata,
podendo a sessão ser suspensa.
2.2- Suspensa a sessão, a decisão quanto à habilitação poderá ser
publicada. As publicações serão realizadas no site desta Prefeitura e no
quadro de avisos, ficando os envelopes Proposta Comercial, sob a guarda
da Comissão, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus
membros e pelos representantes legais dos licitantes presentes.
2.3- Na hipótese de a Comissão não publicar a decisão de habilitação no
site, será marcada data e horário para continuidade da sessão, para
divulgação

do

resultado

da

habilitação,

a

ser

comunicada com

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mediante publicação
no quadro de avisos e através de e-mail, ocasião em que poderão ser
abertos os envelopes Proposta Comercial.
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3 - Os envelopes Proposta Comercial serão abertos:
3.1- se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de
todas as licitantes ao direito de interposição de recurso, nos termos do
art. 43, III e art. 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93; ou
3.2- após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição
de recurso; ou
3.3- após publicação do deferimento ou indeferimento do recurso
interposto.
4 - A abertura dos envelopes Documentação de Habilitação e Proposta Comercial
será realizada em sessão pública, lavrando-se ata circunstanciada, assinada pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação, consignando, se for o caso, as
manifestações dos representantes legais das licitantes presentes.
5 - Toda a documentação e as propostas serão rubricadas pelos membros da
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes
presentes à sessão.
7- A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das
fases subsequentes.
8 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os envelopes Proposta Comercial,
não caberá desclassificação de Proposta Comercial por motivos relacionados à
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o
julgamento.
9- As empresas licitantes poderão ser representadas no certame por seu sócio,
proprietário ou dirigente, desde que apresente o original ou cópia autenticada do
Estatuto ou Contrato Social atualizado da empresa ou Registro Comercial, no caso
de empresa individual, acompanhado de documento de identidade.
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9.1- A representação também poderá ser feita por procurador munido de
instrumento público ou particular ou por Carta de Credenciamento,
conforme modelo do Anexo III, comprovando a outorga de poderes
necessários para a prática de todos os atos inerentes ao procedimento
licitatório, juntamente com o documento de identidade do credenciado ou
procurador e documento que comprove a representação legal do
outorgante.
9.2- Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os
respectivos originais sejam apresentados à Comissão Permanente de
Licitação para autenticação.
10 - O documento credencial deverá ser apresentado à Comissão Permanente de
Licitação, sendo permitido que cada credenciado represente apenas um licitante.
11 - A não apresentação do credenciamento não inabilitará o licitante, mas
impedirá a pessoa presente de se manifestar e responder em nome da empresa.
12 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto à Comissão
Permanente de Licitação implica a presunção de sua capacidade e responsabilidade
legal pelos atos praticados.
13 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006, e

que

não esteja sujeito a quaisquer dos

impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da lei citada, deverá comprovar sua
condição de ME ou EPP, por meio de declaração, conforme modelo do Anexo V.
13.1- O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus
atos, civil, penal e administrativamente.
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VII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
1- O licitante deverá apresentar a documentação abaixo relacionada para
habilitação no certame:
1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;
1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor 1
devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus
administradores;
1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada
de prova da diretoria em exercício;
1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
1.5 - prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
1.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade
Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
1.7 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou
sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria
competente do Estado;
1.8 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria
competente do Município;
1.9- prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal;
1.10 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva
com efeito de 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;
1.11 - declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor
nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da
República, assinada pelo representante legal do licitante, conforme modelo
abaixo;
NOTA EXPLICATIVA: Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só
documento, devidamente registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social
consolidado, documento que consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas. Do
contrário, o licitante poderá apresentar a versão original acompanhada das alterações promovidas e
registradas no órgão competente.
1
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DECLARAÇÃO
Ref.
Processo Licitatório n°. __/2017
Convite n°. ___/2017
_____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________,
por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a)_______________________,
portador (a) do Documento de Identidade nº _________________ e inscrito (a)
no CPF sob o nº ______________________, DECLARA, sob as penas da lei, em
cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição da República,
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.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
______________________, ____ de _______________ de 2017.
___________________________________
(assinatura do representante legal)

1.12- Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público
da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia
mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa vedação.
Segue modelo:
DECLARAÇÃO
Ref.
Processo Licitatório n°. __/2017
Convite n°. ___/2017
_____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________,
por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a)_______________________,
portador (a) do Documento de Identidade nº _________________ e inscrito (a)
no CPF sob o nº ______________________, declara que não possui em seu
quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira
responsabilidade a fiscalização dessa vedação.
Por ser verdade, firmamos o presente.
______________________, ____ de _______________ de 2017.
_______________________________________
(assinatura do representante legal)
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1.13 - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
1.14 - atestado (s) de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado (em papel timbrado), comprovando a execução
satisfatória de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta
licitação, indicando o endereço e o telefone do contratado, de forma a
permitir possível diligência para esclarecimentos.

2- O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da
habilitação observadas as penalidades cabíveis.
3 - A Comissão Permanente de Licitação poderá efetuar consulta ao site da Receita
Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação
pertinente confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos
pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação.
3.1 - Procedida a consulta, serão impressas declarações comprovantes da
autenticidade dos documentos, que serão juntadas aos autos do
processo licitatório.
4 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
4.1- se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz;
4.2- se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial;
4.3- se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão
ser apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial;
4.4- serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
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5- A Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda
a

documentação

exigida

para

a

habilitação,

inclusive

os

documentos

comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma
restrição fiscal.
5.1- Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade
fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada
habilitada, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração,
para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de negativa.
5.2- A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Comissão
Permanente de Licitação.
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5.3- Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05
(cinco) dias úteis inicialmente concedidos.
5.4- A não regularização da documentação no prazo previsto neste item,
implicará na inabilitação da ME ou EPP.
6 - Os documentos exigidos neste certame poderão ser apresentados em original
ou

por

qualquer

processo

de

cópia

legível,

autenticada

por

cartório

competente, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data
fixada para sua apresentação.
6.1- Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os
respectivos originais sejam apresentados à Comissão Permanente de
Licitação para autenticação, durante a sessão de abertura do envelope
Documentação de Habilitação.
6.2- Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido
pelo órgão expedidor, deverão ser datados dos últimos 180 (cento e
oitenta) dias até a data de abertura dos envelopes.
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7- Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por
qualquer tipo de protocolo ou apresentados por meio de discos magnéticos.
VIII - PROPOSTA COMERCIAL
1 - A Proposta Comercial poderá ser apresentada conforme Modelo do Anexo II, ou
em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, com
identificação da empresa proponente, n.º do CNPJ, endereço, números de telefone e
fac-símile, e-mail e assinatura do seu representante legal ou credenciado,
devidamente identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas,
entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem
lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem
a exata compreensão de seu conteúdo, constando:
1.1- descrição completa do objeto, conforme especificações do Anexo I;
1.2- preço unitário e preço total de cada item ofertado, expressos em
numeral;
1.3- Preço global expresso em numeral e por extenso.
2 - A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e
integral concordância com as cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à
legislação pertinente.
3 - A Proposta Comercial deverá ter validade por 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.
3.1- Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta
Comercial, o mesmo será considerado como aceito para efeito de
julgamento.
4- Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem
convocação para a contratação, as licitantes ficam liberadas dos compromissos
assumidos.
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4.1- Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer
dentro do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias,
poderá ser solicitada prorrogação de sua validade a todos os licitantes
classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse da
Administração.
4.2- A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos
do subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à
respectiva proposta.
5 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 02 (duas)
casas decimais.
6 - O preço deverá ser cotado considerando-se os valores de quaisquer gastos ou
despesas com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas,
seguros e outros encargos ou acessórios.
7 – Ficam vedadas propostas cujo valor global da contratação se der por
apropriação direta dos recursos obtidos a partir da cobrança de taxa de inscrição.
IX – JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
1 - A ausência ou a apresentação da documentação de habilitação em desacordo
com o previsto no Título VII, ou a verificação de irregularidade nas consultas aos
sites dos órgãos emissores, conforme previsão do item 3 do mesmo Título e, ainda,
a impossibilidade de verificação no caso do item 4, inabilitará o licitante,
impossibilitando a abertura dos envelopes Proposta Comercial.
2 - Após a fase de habilitação não cabe desistência de Proposta Comercial, salvo por
motivo justo, decorrente de fato superveniente, e aceito pela Comissão Permanente
de Licitação.
2.1- Considera-se vencida a fase de habilitação:
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2.1.1- se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por
escrito de todas as licitantes ao direito de interposição de recurso,
nos termos do art. 43, III e art. 109, § 1º da Lei Federal nº
8.666/93; ou
2.1.2- após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido
interposição de recurso; ou
2.1.3- após publicação do deferimento ou indeferimento do recurso
interposto.
X - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
1 - O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor
valor global, desde que observadas as especificações e demais condições
estabelecidas neste Convite e seus anexos.
2 - Se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver
proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por cento) superior ao
melhor preço, estará configurado o empate ficto previsto no art. 44, § 1º da Lei
Complementar nº 123/06.
3 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
3.1- Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver
presente na sessão, o mesmo será convocado para, no prazo de 5 (cinco)
minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada
classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do
exercício do direito de preferência.
3.2- Se o representante da ME ou EPP não estiver presente na sessão, a
Comissão Permanente de Licitação encaminhará correspondência ao
licitante, inclusive por meio eletrônico, fixando prazo para apresentação
de nova proposta comercial, sob pena de preclusão do exercício do direito
de preferência.

Rua Gustavo Capanema, 101 – Centro – Onça de Pitangui - MG.
CEP 35655-000 – TEL/FAX (37) 3273.1133/ (37) 3273.1111 - CNPJ 18.313.858/0001-71

15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI
ESTADO DE MINAS GERAIS
3.3- Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate
ficto, utilize seu direito de preferência, será classificada em primeiro
lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão.
3.4- Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de
preferência, na forma dos subitens anteriores, serão convocadas as
demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas estiverem no limite
estabelecido no item 2, na ordem de classificação, para o exercício do
direito de preferência.
3.5- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP
que se encontrem nesse limite, a Comissão Permanente de Licitação
realizará sorteio, entre essas empresas, para definir a que primeiro
poderá apresentar nova proposta comercial.
3.6- Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o
direito

de

preferência, prosseguir-se-á a sessão

observando-se

a

classificação das propostas comerciais.
3.7- Será classificado em primeiro lugar o licitante que, após aplicação
do direito de preferência instituído pela Lei Complementar nº 123/06,
ofertar o menor preço.
4 - Será desclassificada a proposta que:
4.1- não atenda às exigências estabelecidas neste Convite ou em
diligência;
4.2-

apresente

preços

simbólicos,

irrisórios

ou

de

valor

zero,

incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos
encargos, exceto quando se referirem a produtos e instalações de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à
totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente
inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º
e art. 48, II, da Lei Federal nº 8.666/93;
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4.3- tenha suas amostras, caso solicitadas, consideradas em desacordo
com as especificações deste Edital, por meio de parecer técnico
conclusivo, emitido por órgãos técnicos, ou que não sejam entregues no
prazo determinado, sem justificativa aceita pela Comissão Permanente de
Licitação.
5 - Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação dos itens componentes da Proposta
Comercial serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação.
5.1- Prevalecerão os preços unitários, corrigindo-se os demais valores,
conforme a divergência apurada, sendo consignado na ata de julgamento
a correção efetuada.
6- Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem.
7 - Para efeito de julgamento, serão desconsiderados os valores a partir da terceira
casa decimal, se apresentados.
8 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas,
desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem seu conteúdo.
XI - RECURSOS E CONTRARRAZÕES
1 - O licitante poderá apresentar recursos contra as decisões da Comissão
Permanente de Licitação, nos termos do art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93.
2 - Interposto recurso, dele será dada ciência aos licitantes, por meio de publicação
no site deste Município, que poderão impugná-lo no prazo legal.
3 - Os recursos e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes
requisitos, sob pena de não serem conhecidos:
3.1- ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 2
(dois) dias úteis, após a publicação dos resultados na Imprensa Oficial
de Município;
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3.2- ser dirigido ao senhor Prefeito Municipal, nos casos de anulação ou
revogação, no prazo de 2 (dois) dias úteis;
3.3- ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por
computador, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa,
rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou
credenciado do licitante, devidamente comprovado;
3.4- ser protocolizado na sala da Comissão de Licitação, à Rua Gustavo
Capanema, 101, 3º andar do Prédio da Prefeitura, Bairro Centro, Onça
de Pitangui/MG, CEP 35.655-000.
4 - O Município não se responsabilizará por memoriais de recursos e contrarrazões
endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do
mencionado no subitem 3.4 acima, e que, por isso, não sejam protocolizados no
prazo legal.
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5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
6 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis.
7 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no
quadro de avisos e no site deste Município.
XII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
1 - Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura
interpostos, a Comissão Permanente de Licitação encaminhará o processo para a
autoridade competente adjudicar o objeto ao licitante classificado em primeiro lugar
e homologar o procedimento licitatório.
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XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1 - A Contratada ficará sujeita, pela inexecução das condições estipuladas neste
Convite, às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de
licitar e contratar com o Município de Onça de Pitangui, e/ou declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com
os artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades
civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa.
2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para as multas aplicáveis:
2.1- 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do
objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculado sobre o valor do contrato;
2.2- 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese da
contratada, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua
rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual,
quando o Município, em face da menor gravidade do fato e mediante
motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa
a ser aplicada.
3- O valor das multas aplicadas, após regular Processo Administrativo, será
descontado do valor de pagamento devido pelo Contratante.
4- As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular Processo Administrativo, em que se garantirá o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
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XIV - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1- As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação
orçamentária:

02.03.01-

Depart.

Administração,

Planejamento

e

Finanças-

04.122.0021.2006- Manut. Serviços Depart. de Administração- 3.3.90.39.00Outros serv. Terceiros- pessoa jurídica. Ficha 46. Fonte de Recursos: 1.00.00Recursos Próprios.
XV - DISPOSIÇÕES GERAIS
1 - Constituem anexos deste Convite, dele fazendo parte integrante:
Anexo I - Especificações Técnicas;
Anexo II - Modelo de Proposta Comercial;
Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV- Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;
Anexo V - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;
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Anexo VI - Modelo de Declaração de Opção pelo “Simples Nacional”.
Anexo VII- Minuta do Contrato.
2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a
rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais
cabíveis.
3 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido,
salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se
dos envelopes de licitantes desqualificados ou de envelopes Proposta Comercial de
licitantes inabilitados.
4 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a
Comissão

Permanente

de

Licitação

poderá,

a

seu

critério,

assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
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5 - Toda a documentação apresentada neste Convite e seus anexos são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.
6 - A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá
adotar medidas saneadoras durante o certame, e relevar omissões e erros formais,
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de
diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo,
conforme disposto no art. 43, §3° da Lei Federal nº 8.666/93.
6.1-

Se

houver

solicitação

de

documentos,

estes

deverão

ser

apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório, sendo
possível, ainda, a autenticação de cópias pela Comissão Permanente de
Licitação.
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6.2- O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do
licitante ou a desclassificação da proposta.
7 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos
termos e condições inseridas neste Convite, bem como das demais normas legais
que disciplinam a matéria.
8 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o
Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público,
derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado.
9 - As decisões da Autoridade superior e da Comissão Permanente de Licitação
serão publicadas no quadro de avisos desta Prefeitura, quando for o caso, podendo
ser aplicado o disposto no art. 109, §1º da Lei Federal n.º 8.666/93, e divulgadas
no site www.oncadopitangui.mg.gov.br.
10 - Para atender a seus interesses, o Município poderá alterar quantitativos, sem
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites
estabelecidos no § 1º, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93.
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11 - O Município de Onça de Pitangui poderá prorrogar, por conveniência exclusiva,
a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
12 - Fica eleito o foro da Comarca de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta
cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.
Onça de Pitangui/MG, 22 de maio de 2017.

Membros da Comissão de Licitação
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Johnny Junio da Silva- Presidente _____________________________________________
Bruna da Silva Souza- Membro _____________________________________________
Tomé Silva dos Santos- Membro _______________________________________________

Geraldo Magela Barbosa
Prefeito Municipal
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2017
CONVITE Nº 06/2017
I. OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviço técnico-especializado na
organização e realização de concurso público para provimentos de cargos vagos do
quadro de pessoal do Município de Onça de Pitangui e formação de cadastro de
reservas.
II. JUSTIFICATIVA:
Há algum tempo a Prefeitura Municipal de Onça de Pitangui vem sofrendo
com a urgente necessidade de adequação do seu quadro de pessoal para fins de
conseguir atender com a necessária eficiência e eficácia os serviços que nos
competem.
O quadro atual de servidores demonstra-se totalmente deficiente para prover
o atendimento de toda a demanda existente, resultando em uma indesejável
prestação de serviços deficiente ante a impossibilidade física de implantação de
melhorias.
Diante da precariedade da situação ora vivenciada, e considerando ainda o
TAC firmado com o Inquérito Civil nº MPMG-0471.16.000482-9 denota-se a
extrema necessidade de que seja realizado concurso público destinado ao
preenchimento das vagas nos termos do inc. II, do art. 37 da Constituição Federal,
para o preenchimento dos cargos especificados no item IV para fins de se garantir a
devida continuidade dos serviços públicos prestados por esta Prefeitura Municipal.

III. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
Serviço técnico-especializado de organização e realização de concurso
público, contempladas a elaboração, aplicação e correção das provas objetivas,
incluídas as contratações do pessoal de apoio (limpeza, segurança), fiscais,
avaliadores das provas práticas e de desempenho-didático e todos os outros que se
fizerem necessários, bem como análise e respostas dos recursos impetrados e, por
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fim, validação dos resultados, para seleção de pessoal para provimento de cargos
efetivos do quadro geral de pessoal e do magistério do Município de Onça de
Pitangui e formação de cadastro de reservas.
Caberá à licitante vencedora garantir a completa e efetiva consecução do objeto
deste Termo de Referência, com a observância das normas legais incidentes e das
disposições que se seguem.

IV.

DA

ESPECIFICAÇÃO

DOS

CARGOS

A

SEREM

PROVIDOS

E

DOS

CADASTROS DE RESERVA
O concurso público destina-se ao provimento de cargos efetivos do quadro
geral de pessoal e do magistério deste Município e a formação de cadastro de
reserva, que

ficará limitado

a 20%

dos

correspondentes cargos

segundo

demonstrativo abaixo:
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CARGOS

Vagas

Cadastro de

para

reserva

concurso
Auxiliar Administrativo I

03

Auxiliar Administrativo II

03

Oficial de Apoio

02

Oficial Administrativo

X

Agente Administrativo

01

Agente de Controle Interno

01

Fiscal Sanitário

X

Técnico em Saúde Bucal

X

Auxiliar de Saúde Bucal

01

Enfermeiro 30:00

02

Técnico em enfermagem

04

Cirurgião Dentista 18:00

01

Psicólogo 18:00

01

Nutricionista

01

Fisioterapeuta

01

Motorista Habilitação “D”

12

Auxiliar de Serviços

30
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Operador de Máquinas Pesadas

01

Secretária Administrativa

01

Mecânico

01

Auxiliar de Mecânico

01

Auxiliar de Farmácia

01

Auxiliar de Almoxarifado

01

Auxiliar de arquivo

01

Mestre de obras

01

Professor de Educação básica

03

TOTAL

74

V. DO LOCAL DE APLICAÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO
1- Os locais de aplicação das provas serão informados à Contratada no ato da
assinatura do contrato.
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VI. DAS DISCIPLINAS E CONTEÚDOS DAS PROVAS E SEUS CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
1- As disciplinas e conteúdos programáticos das provas objetivas, serão detalhados,
pela CONTRATADA e a CONTRATANTE, após a assinatura do contrato.
VII. LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE RELACIONAMENTO
1- Serão realizadas reuniões de trabalho entre a CONTRATADA e a Comissão
Organizadora do Concurso Público do Município de Onça de Pitangui para tratar da
elaboração do edital do concurso público, cronograma e calendário, propostas
pedagógicas para elaboração dos instrumentos de avaliação do concurso,
organização prévia e sua logística, alternativas às situações imprevistas, e, por fim,
apresentação dos resultados finais do certame.
2- Os encontros serão realizados da sede da Prefeitura Municipal de Onça de
Pitangui, e eventualmente, poderão ocorrer reuniões na sede da Contratada.
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VIII. DOS EDITAIS, LISTAS, COMUNICADOS E DEMAIS DOCUMENTOS
1- A CONTRATADA deverá elaborar e submeter à aprovação prévia do Município de
Onça de Pitangui, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, os documentos
a seguir relacionados:
a) Edital do concurso público;
b) Extrato do edital do concurso para publicação;
c) Convocação para as provas objetivas com data, local e horário de
realização das provas;
d) Lista de ensalamento dos candidatos inscritos em ordem alfabética,
separados por inscrição e cargo, contendo os seguintes dados: número de
inscrição, nome do candidato, data de nascimento, data, local e horário
de realização das provas;
e) Lista de divulgação das notas obtidas nas provas objetivas, separadas
por inscrição e cargo, em ordem classificatória decrescente, contendo os
seguintes dados: número de inscrição, nome do candidato, data de
nascimento, nota obtida e identificação de classificação ou reprovação;
f) Elaborar lista de divulgação das notas obtidas nas provas objetivas,
separadas por inscrição e cargo, dos candidatos que concorreram na
condição

de

portadores

de

necessidades

especiais,

em

ordem

classificatória decrescente contendo os seguintes dados: número de
inscrição, nome do candidato, data de nascimento, nota obtida e
identificação de classificação ou reprovação;
g) Resultado das avaliações dos recursos interpostos contra a prova
objetiva;
h) Lista de divulgação do resultado final com notas obtidas nas provas
objetivas, dos candidatos classificados, separados por inscrição e cargo,
em ordem classificatória decrescente, contendo os seguintes dados:
número de inscrição, nome do candidato, data de nascimento, nota
obtida na prova objetiva;
i) Lista divulgação do resultado final com notas obtidas nas provas
objetivas, apenas dos candidatos classificados que concorreram na
condição de portadores de necessidades especiais, separados por
inscrição e cargo, em ordem classificatória decrescente, contendo os
seguintes dados: número de inscrição, nome do candidato, data de
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nascimento,

nota

obtida

na

prova

objetiva,

e

identificação

de

classificação;
j) Resultado das avaliações dos recursos interpostos contra o resultado
final do certame;
k) Lista de homologação do resultado final com as notas obtidas nas
provas objetivas, apenas dos candidatos classificados, observado o limite
previsto neste Termo de Referência, separados por inscrição e cargo, em
ordem classificatória decrescente, contendo os seguintes dados: número
de inscrição, nome do candidato, data de nascimento, nota obtida na
prova objetiva e classificação;
l) Elaborar lista de homologação do resultado final com notas obtidas
nas provas objetivas, dos candidatos classificados que concorreram na
condição de portadores de necessidades especiais, observado o limite
previsto neste Termo de Referência, separados por inscrição e cargo, em
ordem classificatória decrescente, contendo os seguintes dados: número
de inscrição, nome do candidato, data de nascimento, nota obtida na
prova objetiva e classificação.
2- Todos os documentos acima transcritos deverão ser disponibilizados à
CONTRATANTE em arquivos digitais para publicação em seu site e instrução do
processo do concurso público. Caso haja necessidade, o Município de Onça de
Pitangui poderá solicitar à CONTRATADA a impressão e envio dessas listas.
3- Os gabaritos das provas objetivas deverão ser enviados à CONTRATANTE em
arquivo digital para publicação em seu site, devendo o mesmo ser publicado
também no site da CONTRATADA, conforme data estabelecida no cronograma de
atividades.
IX. DAS PUBLICAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
1- Publicar o extrato do edital do concurso, em jornal diário de grande circulação
no Estado de Minas Gerais e na Imprensa Oficial de Minas Gerais, comunicando
que o seu inteiro teor estará disponibilizado no Diário Oficial da União e, por meio
eletrônico, no site da CONTRATADA e do Município de Onça de Pitangui, com
antecedência mínima de 2 (dois) dias, da data de início das inscrições.
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2- Publicar, em jornal diário de grande circulação no Estado de Minas Gerais e na
Imprensa Oficial de Minas Gerais os comunicados relativos aos editais de
convocação, como também, anúncios de que os resultados provisórios e finais
estarão disponíveis no endereço eletrônico da CONTRATADA e do Município de
Onça de Pitangui.
3- Publicar no endereço eletrônico da CONTRATADA, todos os editais, listas de
classificação, avisos, comunicados, convocações, resultados e julgamento de
recursos, bem como gabaritos provisórios e finais.
4- Republicar, quando necessário for, quaisquer dos extratos de editais, retificações
de editais, avisos, comunicados, convocações, listas de classificados, resultados,
gabaritos e julgamento de recursos, nos moldes e vias em que foram publicados
originalmente

tanto

em

jornais

de

grande

circulação

como

no

site

da

CONTRATADA, ação que será adotada também pela CONTRATANTE.
5- Arcar com todos os custos relativos às publicações e republicações constantes
deste Termo de Referência, com exceção das publicações na Imprensa Oficial e
daquelas causadas pelo Município de Onça de Pitangui.
6- Disponibilizar à contratante em arquivos físico e digital todas as publicações
para serem reproduzidas no átrio e site da prefeitura municipal.
X. DAS INSCRIÇÕES
1- As inscrições para o concurso público serão de responsabilidade da Contratada e
serão realizadas em seu site, ficando sob a responsabilidade da CONTRATANTE e
CONTRATADA o atendimento aos candidatos no período de inscrição, como
também em todas as outras fases do concurso.
2- As inscrições serão abertas pelo período mínimo de 30 (trinta) dias e serão
realizadas pela internet, no endereço eletrônico da Contratada, disponível 24 (vinte
e quatro) horas, ininterruptamente, durante todo o período de inscrição e em postos
presenciais a erem divulgados.
3- A CONTRATANTE se compromete a disponibilizar um computador e um servidor
da Prefeitura Municipal de Onça de Pitangui, em horário comercial, fixado em
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Edital de Concurso, para realização das inscrições, acompanhamento e orientação
dos candidatos que não possuírem acesso à internet.
4- O valor da taxa de inscrição deverá ser depositado pelo candidato, em conta
específica da Contratante, mediante o recolhimento de Guia de Recolhimento
gerada após a conclusão da inscrição.
5- Os valores das taxas de inscrição serão fixados pelo Município de Onça de
Pitangui.
6- Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os
candidatos amparados pelo Decreto n.º 6.593, de 02 de outubro de 2008, publicado
no Diário Oficial da União de 03 de outubro de 2008.
7- No formulário de inscrição da CONTRATANTE haverá campo próprio, com espaço
para lançamento do Número de Identificação Social – NIS, para o requerimento de
isenção do pagamento de inscrição para aqueles candidatos que se enquadrem nas
situações previstas no Decreto Nº 6.593/2008.
8- O candidato que desejar solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição
deverá indicar no formulário de inscrição, informando obrigatoriamente o Número
de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico e declarando que atende às
condições estabelecidas no Decreto Nº 6.593/2008.
9- Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que tiver sua
solicitação de isenção aprovada pelo órgão gestor do Cadúnico, mediante consulta
feita pela CONTRATANTE.
10- Deverá constar no edital de abertura das inscrições para o concurso público
que o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em
hipótese alguma, salvo no caso de cancelamento do concurso público por
conveniência

da

Administração

Pública

ou

em

decorrência

de

responsabilidade da CONTRATADA.
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XI. DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS
1- A CONTRATADA deverá colocar à disposição dos candidatos equipe de
atendimento devidamente treinada, a fim de orientá-los em todas as etapas do
concurso, por meio de e-mail, fax, telefone e/ou carta, sem quaisquer ônus para os
candidatos.
2- Os questionamentos formulados, tempestivamente, pelos candidatos deverão ser
respondidos em tempo hábil, para garantir a participação destes nas etapas do
certame.
XII. DAS PROVAS
1- A CONTRATADA deverá elaborar e aplicar as provas com base nas diretrizes
repassadas pela CONTRATANTE.
2- A CONTRATADA deverá contratar os membros que comporão as bancas
examinadoras das provas em quantidade suficiente para atender aos candidatos,
dentro do limite estipulado em edital, sendo que as bancas serão compostas por 03
(três) integrantes com titulação igual ou superior a exigida no edital de concurso
público para o cargo avaliado, devendo pelo menos um avaliador possuir título de
mestrado ou doutorado na área avaliada e um avaliador ter formação em Pedagogia,
preparando ainda toda equipe e material para análise de títulos do concurso.
3- As provas objetivas de todos os cargos deverão conter 40 (quarenta) questões,
com 04 (quatro) alternativas de resposta, sendo somente uma correta, cada uma
com valor de 2,5 (dois e meio) pontos.
4- A quantidade de questões por conteúdo programático será definida entre a
CONTRATADA e o Município de Onça de Pitangui.
5- Os portadores de necessidades especiais participarão em igualdade de condições
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação,
critérios de aprovação, horário e local de aplicação das provas e nota mínima
exigida para todos os demais candidatos.
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6- A CONTRATADA deverá digitar, editar, imprimir, conferir, embalar, lacrar os
cadernos de questões e produzi-los em quantidade suficiente às necessidades do
concurso público.
7- Todo material impresso deverá ser produzido em parque gráfico próprio ou
contratado, com acesso restrito à equipe da CONTRATADA.
8- As pessoas com deficiência, assim entendido aquelas que se enquadram nas
categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas
alterações, têm assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público,
desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo para o qual
concorram.
9- As provas objetivas deverão conter questões inéditas, de múltipla escolha e
devem ser elaboradas de modo a abranger as capacidades de compreensão,
aplicação, análise e síntese, privilegiando a reflexão sobre a memorização e a
qualidade sobre a quantidade.

31

10- Os membros das bancas devem elaborar as questões de forma isolada, de modo
a assegurar que nenhum deles obtenha conhecimento do conteúdo global a ser
aplicado.
11- As questões elaboradas deverão ser submetidas a uma banca de críticos,
composta por profissionais distintos da banca de elaboração, para verificação da
correta formulação das questões.
12- A CONTRATADA deverá comparar os gabaritos fornecidos pela banca de
elaboração com os gabaritos da banca de críticos e, em caso de divergências, a
banca de elaboração deverá reformular a questão.
13-

As

questões

embaralhamento

elaboradas
aleatório

deverão

das

compor

questões,

por

um

banco

sistema

de

que

permita

o

processamento

computadorizado, de modo a permitir, no mínimo, 3 (três) tipos de gabaritos
diversificados para cada cargo/área.
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14- Os cadernos de provas e as folhas de respostas deverão conter todas as
instruções necessárias à realização da prova.
XIII. DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS
1- As provas objetivas serão realizadas simultaneamente nos locais indicados pelo
Município de Onça de Pitangui.
2- O Município será responsável pela locação dos locais de realização das provas, os
quais deverão ser selecionados entre aqueles que possuam infraestrutura adequada
para permitir a boa acomodação física dos candidatos, facilidade de acesso,
inclusive aos portadores de necessidades especiais e possuir sinalização para
orientar a movimentação dos candidatos nos dias das provas.
XIV. DO PESSOAL DA CONTRATADA
1- A CONTRATADA deverá selecionar e capacitar os fiscais e pessoal de apoio que
atuarão na aplicação das provas, em número suficiente para atender as exigências
constantes neste termo.
2- A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe para aplicação das provas,
composta por, no mínimo:
a) 1 (um) fiscal a cada 20 (vinte) candidatos, sendo 2 (dois) por sala;
b) Nas salas onde serão aplicadas provas às candidatas lactantes e aos
candidatos que requererem condição especial, deverá haver, no mínimo,
1 (um) fiscal para cada grupo de até 20 (vinte) candidatos;
c) Profissionais treinados para atender aos portadores de necessidades
especiais, inclusive na tradução e interpretação das orientações aos
candidatos e leitura de provas;
d) 1 (um) fiscal por banheiro, munido de detector de metal;
e) 2 (dois) fiscais para acompanhar os candidatos ao banheiro e ao
bebedouro, a cada grupo de até 300 (trezentos) candidatos;
f) 4 (quatro) serventes para cada local de prova;
g) 2 (dois) seguranças por local de prova;
h) 1 (um) coordenador, representante da CONTRATADA, por local de
prova.
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3- Cada membro componente das bancas deverá assinar termo de compromisso a
fim de garantir o sigilo em cada etapa do concurso, declarando não ter
conhecimento da participação, no certame, de cônjuge ou parentes consanguíneos
ou afins, até o terceiro grau e não possuir qualquer vínculo profissional com
instituições que ofereçam cursos preparatórios para concursos.
4- A CONTRATADA deverá dispor de profissionais legalmente habilitados para
receber, analisar e responder a recursos administrativos e ações judiciais relativos
à:
a) questões das provas objetivas, e critérios na avaliação de títulos;
b) gabaritos preliminares;
c) resultados das provas objetivas;
d) resultado final do concurso público.
5- Dispor de Assessoria Técnica, Jurídica e Linguística em todas as etapas do
concurso, para fins de elaboração e revisão de editais, comunicados, provas,
listagens, estatísticas, análise de recursos e demais documentos que se fizerem
necessários.
6- As bancas de elaboração e correção das questões da prova objetiva, como
também de elaboração e exame das provas subjetivas, deverão ser compostas por
profissionais de notório saber e ilibada reputação.
XV. DO FORNECIMENTO DE LANCHE AO PESSOAL DA CONTRATADA
1- A CONTRATADA deverá fornecer lanche a todos componentes da equipe que
estejam trabalhando nos dias de realização das provas e avaliação de títulos.
2- O lanche deverá se oferecido em ambos os turnos de aplicação das provas.
XVI. DOS RECURSOS
1- A interposição de recursos contra todas as fases do concurso dar-se-á por meio
de formulário próprio, disponível no endereço eletrônico da CONTRATADA e
CONTRATANTE, o qual deverá ser preenchido pelo candidato e entregue na
Prefeitura Municipal de Onça de Pitangui, observado o prazo previsto no Edital do
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Concurso, mediante recibo, o qual será digitalizado e enviado à CONTRATADA para
análise.
2- Será admitido recurso, desde que devidamente fundamentado.
3- Demais diretrizes sobre o assunto serão definidas em conjunto com o Município
de Onça de Pitangui e constarão no edital do concurso.
XVII. DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA
1- As áreas internas da CONTRATADA onde serão elaboradas as provas deverão
possuir acesso restrito, devendo ser utilizados computadores não conectados às
redes interna e externa.
2- As folhas de respostas das questões das provas deverão ser personalizadas.
3- O caderno de questões e as folhas de respostas das provas deverão ser
produzidos em impressoras de alto desempenho, que garantam a qualidade de
impressão e a legibilidade, utilizando no corpo do texto uma fonte de, no mínimo,
10 (dez) pontos.
4- O caderno de questões deverá conter espaço próprio para rascunho.
5- O preenchimento e a assinatura do candidato na folha de respostas serão feitos,
obrigatoriamente, à tinta (caneta esferográfica azul ou preta).
6- Os cadernos de provas deverão ser impressos, separados por tipo de prova,
conforme o número de candidatos por sala, lacrados e acondicionados em
envelopes de plástico opaco, com lacre inviolável, devendo ser guardados em
ambiente seguro da CONTRATADA, até 05 (cinco) dias antes da aplicação das
provas.
7- O material de aplicação das provas deverá ser acondicionado em malotes de lona
inviolável, devidamente lacrados e com cadeado, para o transporte aos locais das
provas, devendo ser aberto na presença dos candidatos, mediante termo de
abertura, com assinatura de 02 (dois) fiscais de sala e 02 (dois) candidatos, no
momento da aplicação das provas.
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8- A CONTRATADA deverá garantir a segurança no transporte dos malotes até o
local de aplicação das provas.
9- Deverão ser proibidos, nos locais de aplicação das provas, o acesso de
candidatos portando equipamentos e utensílios eletrônicos a serem definidos no
edital do concurso.
10- A CONTRATADA deverá utilizar detectores de metais nas entradas de todos os
banheiros dos locais de prova.
11- Ao término da prova, deverá ser colhida assinatura dos 02 (dois) fiscais de sala
e dos 03 (três) últimos candidatos em termo de encerramento de aplicação de prova.
Todos os gabaritos preenchidos pelos candidatos deverão ser preservados pelo
período de vigência do concurso, com vistas a resguardar ambas as Instituições em
caso de questionamento sobre a realização do certame.
12- 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 concurso público.
XVIII. DOS RESULTADOS
1- Ao final de cada fase, efetuadas as correções e ou avaliações, a CONTRATADA
deverá encaminhar diretamente ao Município de Onça de Pitangui as listagens de
candidatos, com os resultados das provas, em arquivo digital.
2- A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão disponibilizar em seus endereços
eletrônicos todos os resultados do certame.
XIX.

DAS

DESPESAS

RELATIVAS

À

DESLOCAMENTO,

TRANSPORTE,

POSTAGEM, TAXA BANCÁRIA, PUBLICAÇÕES, ENCARGOS, TRIBUTOS E
OUTROS.
1- A CONTRATADA arcará com todas as despesas decorrentes do deslocamento do
pessoal de apoio, coordenação, fiscalização, transporte do material relativo ao
concurso, postagem de comunicados, das taxas e tarifas bancárias, publicação e
republicação dos extratos do edital de concurso, avisos e comunicados; bem como
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dos encargos, tributos, ISSQN 2%, impostos e outras despesas, exceto com as
publicações na Imprensa Oficial.
XX. REQUISITOS GERAIS
1-

Além

das

obrigações

previstas

neste

Termo

de

Referência,

deverá

a

CONTRATADA iniciar os serviços, objeto do contrato, em até 05 (cinco) dias úteis
após a data de assinatura do instrumento contratual, com a expedição da ordem de
serviço a fim de cumprir rigorosamente o cronograma das etapas do concurso,
estabelecido neste termo, mediante a realização de reunião entre a Comissão
Organizadora do Concurso Público e representantes da CONTRATADA, ocasião na
qual serão tratados assuntos relacionados ao planejamento do certame, de forma a
discriminar e detalhar todos os procedimentos relativos à:
a) elaboração de editais e estratégias de divulgação do certame;
b) inscrições e cadastramento dos candidatos;
c) seleção dos profissionais que comporão a banca de elaboração das
provas e banca examinadora;
d) critérios para elaboração de conteúdos e questões das provas;
e) confecção dos cadernos de provas e folhas de resposta;
f) logística para a aplicação das provas;
g) treinamento dos fiscais e equipe de apoio;
h) métodos de segurança para a identificação dos candidatos;
i) métodos de segurança para a aplicação das provas;
j) divulgação dos resultados das provas;
k) encaminhamento de pedidos de recursos;
l) apreciação dos recursos;
m) serviços de informação e apoio aos candidatos.
2- Prestar pronto atendimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou
jurídicas, públicas ou privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto ao edital do
concurso, tornando disponíveis, para tanto: pessoas, linhas telefônicas, correio
eletrônico (e-mail), fax, internet e/ou correspondência.
3- Manter sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando-se pela
divulgação, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que
comprometam a sua realização e lisura.
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4- Apresentar ao Município de Onça de Pitangui, dentro dos prazos estabelecidos
no cronograma as relações de candidatos aprovados e classificados no concurso.
5- Solicitar a prévia e expressa aprovação do Município de Onça de Pitangui quanto
aos procedimentos a serem adotados e características do concurso, em todas as
suas etapas.
6- Responsabilizar-se por qualquer fato, ação ou omissão que leve à anulação do
concurso público, arcando com todos os ônus dele decorrentes, desde que
comprovada a sua culpa.
7- Designar responsáveis da CONTRATADA para instauração e condução do
certame.
8- Elaborar o Edital do Concurso em conjunto com a Comissão Organizadora do
Concurso Público, inclusive quanto ao conteúdo programático.
9- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do futuro contrato.
10- Deverão ser observados pela CONTRATADA todas as normas e dispositivos
legais que tratem sobre concurso público, em especial o Decreto Nº 6.944/2009 e
Lei 8.666/93 e suas alterações.
XXI. DO CRONOGRAMA
1- As atividades do concurso público seguirão o cronograma constante do TAC
firmado com o Inquérito Civil nº MPMG-0471.16.000482-9 (anexo ao edital).

XXII. PRAZO EXECUÇÃO DO SERVIÇO
1- A contratada tem um prazo de até 03 (três) meses, após a assinatura do
contrato, para conclusão da prestação dos serviços.
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XXIII. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
1-

Caberá

à

CONTRATADA,

sem

prejuízo

das

demais

obrigações

e

responsabilidades insertas neste Termo de Referência, na Minuta do Contrato e
daquelas constantes do Edital de Licitação:
1.1- Manter endereço atualizado da sede da empresa ou escritório
comercial junto ao fiscal de contrato, durante a vigência do contrato,
bem como indicar por escrito o nome e telefones do responsável para
contato;
1.2-

Designar

um

profissional

para

representá-la

junto

à

CONTRATANTE;
1.3- Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas
avençadas e normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
de forma a não interferir no andamento da CONTRATANTE;
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1.4- Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização
inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus
para a CONTRATANTE, não implicando a atividade da fiscalização em
qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade;
1.5- Comunicar de imediato a ocorrência de qualquer fato ou condição
que possa atrasar ou impedir a realização normal dos serviços, em parte
ou no todo, indicando, quando for o caso, as medidas para corrigir a
situação;
1.6- Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos
termos da legislação vigente, fornecendo mão-de-obra qualificada,
necessária e indispensável à sua perfeita execução, mantendo os
serviços, mesmo em estado de greve da categoria, por intermédio de
esquema de emergência;
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1.7- Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do
Município de Onça de Pitangui, prestando todos os esclarecimentos
solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas;
1.8- Manter durante a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, para não incorrer em
efeitos da rescisão do contrato.
1.9- Não utilizar as dependências da CONTRATANTE para qualquer
atividade estranha ao objeto deste contrato;
1.10- Responsabilizar-se pelo objeto licitado até o efetivo recebimento dos
serviços por parte do Município de Onça de Pitangui, bem como prestar
informações sobre os certames realizados em demandas judiciais afetas
ao concurso.
1.11- Entregar o serviço licitado livre de qualquer embaraço, seja de
ordem financeira ou tributária;
1.12- Responsabilizar-se integralmente pelas despesas/custos (materiais,
equipamentos, mão-de-obra) e quaisquer outros adicionais referentes ao
serviço licitado, arcando, dessa forma, com todas as despesas diretas ou
indiretas decorrentes do cumprimento de suas obrigações, sem qualquer
ônus adicional para o Município de Onça de Pitangui;
1.13- O quantitativo de profissionais a ser disponibilizado pela
CONTRATADA deverá ser em número compatível, de forma que os
serviços sejam realizados de forma ágil, evitando o acúmulo de
demanda.
1.14- A CONTRATADA será responsável pelo pagamento de toda e
qualquer indenização por danos causados à CONTRATANTE e/ou a
terceiros, por culpa ou dolo seus ou de seus empregados, decorrentes
da execução dos serviços ora contratados. Todas as providências
judiciais ou extrajudiciais para solução de questões vinculadas e danos
causados a terceiros serão de responsabilidade da CONTRATADA e
tomadas em seu próprio nome e às suas expensas.
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2- A CONTRATANTE é autorizada a descontar, de qualquer pagamento à
CONTRATADA, valores que porventura venha a pagar a terceiros e que decorram de
danos previstos no item anterior.
XXIV. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
1- Caberá ao Município de Onça de Pitangui, sem prejuízo das demais obrigações e
responsabilidades insertas neste Termo de Referência, na Minuta do Contrato e
daquelas constantes no Edital de Licitação:
1.1- Exercer a fiscalização dos serviços contratados por intermédio de
servidores especialmente designados para esse fim, na forma prevista na
Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, procedendo ao atestado das
respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem
necessárias.
1.2- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
cumprir

com

suas

obrigações

dentro

dos

prazos

e

condições

estabelecidas, indicando o local e os meios materiais para execução dos
serviços;
1.3- Efetuar o pagamento dos serviços prestados dentro das condições
estabelecidas no contrato;
1.4- Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA nas suas
dependências, desde que devidamente identificados, para a execução dos
serviços;
1.5- Propor a aplicação à CONTRATADA das penalidades regulamentares
e contratuais;
1.6- Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom
andamento dos serviços;
1.7- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
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1.8- Manifestar-se oficialmente em todos os atos relativos à execução do
contrato, em especial, aplicação de sanções e/ou alterações do mesmo;
1.9- Não direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa
CONTRATADA;
1.10- Manter o regular funcionamento do seu sistema de inscrição para o
concurso público;
1.11- Fiscalizar a execução do serviço licitado, sendo permitida a
participação de terceiros para prestar assistência ou informações
julgadas pertinentes;
1.12- Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela
licitante vencedora;
41

1.13- Notificar, por escrito, o licitante vencedor da aplicação de eventuais
penalidades, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa;
1.14- Comunicar ao licitante vencedor qualquer anormalidade ocorrida
na execução do serviço licitado, diligenciando para que as irregularidades
ou falhas apontadas sejam plenamente corrigidas;
1.15- Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com
as especificações constantes do Edital e seus Anexos;
1.16- Responder pelas consequências de suas ações ou omissões.
XXV. PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1- O pagamento se dará mediante apresentação de Nota Fiscal ou fatura pela
CONTRATADA nos termos editados no contrato e respectiva proposta.
2- A Nota Fiscal ou fatura apresentada deverá ser atestada pelo fiscal do contrato,
sem qualquer reajuste automático de preços ou aplicação de correção monetária.
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3- O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, será de
até 30 (trinta) dias, contados da data de sua correta apresentação ao setor
financeiro da CONTRATANTE.
4- A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo fiscal do
contrato, o qual somente atestará a prestação dos serviços contratados e liberará a
referida

Nota

Fiscal/Fatura

para

pagamento

quando

cumpridas,

pela

CONTRATADA, todas as condições pactuadas.
5- Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente
até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Onça de
Pitangui.
6- No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota
Fiscal/Fatura,

serão

estes

restituídos

à

CONTRATADA

para

as

correções

solicitadas, não respondendo o Município de Onça de Pitangui por quaisquer
encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
7- Os pagamentos serão procedidos por meio de ordem bancária, através de crédito
em conta corrente da CONTRATADA.
8-

A

nota

fiscal/fatura

deverá

ser

emitida

pela

própria

Contratada,

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.
9- No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e
normas vigentes, no âmbito da União, Estado e Município.
10- As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta da seguinte
dotação orçamentária: 02.03.01- Depart. Administração, Planejamento e Finanças04.122.0021.2006- Manut. Serviços Depart. de Administração- 3.3.90.39.00-

Rua Gustavo Capanema, 101 – Centro – Onça de Pitangui - MG.
CEP 35655-000 – TEL/FAX (37) 3273.1133/ (37) 3273.1111 - CNPJ 18.313.858/0001-71

42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI
ESTADO DE MINAS GERAIS
Outros serv. Terceiros- pessoa jurídica. Ficha 46. Fonte de Recursos: 1.00.00Recursos Próprios.
XXVI. FISCALIZAÇÃO
1- A fiscalização do contrato será realizada pela Secretária de Administração,
Planejamento e Finanças, senhora ROSILENE EUZÉBIO DE SOUZA SENA, que irá
fiscalizar a execução do Contrato do serviço a quem competirá:
2- Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
3- Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar por
escrito, instruções ou comunicados de desfazimento, ajustes ou correções;
4- Comunicar à CONTRATADA os danos porventura causados por seus empregados
43

no âmbito desta Instituição, requerendo as providências reparadoras;
5- Solicitar a substituição de empregados da CONTRATADA que comprometam a
perfeita execução dos serviços, inclusive quando decorrente de comportamento
inadequado.
6- Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução
de todos os serviços, a Administração reserva-se no direito de, sem restringir de
qualquer forma a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados,
podendo para isso:
6.1- Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de
empregado

da

CONTRATADA

que

estiver

sem

identificação,

que

embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área,
a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

Rua Gustavo Capanema, 101 – Centro – Onça de Pitangui - MG.
CEP 35655-000 – TEL/FAX (37) 3273.1133/ (37) 3273.1111 - CNPJ 18.313.858/0001-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI
ESTADO DE MINAS GERAIS
XXVII. VIGÊNCIA DO CONTRATO
1- O prazo de vigência do Contrato será de 06 (seis) meses, a partir da data da sua
assinatura, podendo, por interesse da Administração, desde que devidamente
justificado e autorizado pela autoridade competente, ser prorrogado, nos termos do
§1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993;
2- A prorrogação do Contrato, quando vantajosa para a Administração, será
promovida mediante celebração de Termo Aditivo, o qual deverá ser submetido à
aprovação da Procuradoria deste Município;
3- A empresa CONTRATADA não terá direito subjetivo à prorrogação contratual.
XXVIII. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS
SERVIÇOS
1- A avaliação da qualidade e o aceite dos serviços serão de responsabilidade da
fiscalização do contrato, por meio de instrumentos de controle que compreendam a
mensuração, entre outros, dos seguintes aspectos:
a) Resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação
dos prazos de execução e da qualidade demandada;
b) Os recursos humanos empregados em função da quantidade e da
formação profissional exigida;
c) Adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
d) Cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, e
e) Satisfação do público usuário.
XXIX. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
1- Apresentação de no mínimo 02 (dois) atestados de capacidade técnica, expedido
por pessoa jurídica de direito público ou empresa pública de capital misto,
comprovando que o licitante executa ou executou, em sua maioria, serviços técnicoespecializados na organização, planejamento e realização de concurso público, com
a elaboração, impressão e aplicação de provas.
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XXX. AVALIAÇÃO DE CUSTOS
1- Conforme exigência legal foi realizada pesquisa de preços de mercado e
estimativa de custos, junto a 03 (três) empresas do ramo, apurando-se a seguinte
média aritmética:
- O valor global estimado da contratação é de R$ 55.500,00 (cinquenta e
cinco mil e quinhentos reais).

XXXI. CONSIDERAÇÕES FINAIS
1- Será considerada vencedora do certame a licitante que, após análise da proposta
de preço e dos documentos de habilitação, atendidas as exigências do Edital de
Licitação e seus anexos, houver ofertado o menor preço- global dos serviços objeto
deste Termo de Referência;
2- As licitantes deverão apresentar proposta que contemple todos os custos para a
prestação dos serviços objeto deste termo.
Onça de Pitangui/MG, 22 de maio de 2017.

Membros da Comissão de Licitação

Johnny Junio da Silva- Presidente _____________________________________________
Bruna da Silva Souza- Membro _____________________________________________
Tomé Silva dos Santos- Membro _______________________________________________

Geraldo Magela Barbosa
Prefeito Municipal
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2017
CONVITE Nº 06/2017

______________________________,
____________________,

pelo

inscrita
presente

no

instrumento

CNPJ

sob

credencia

o(a)

o

nº
Sr.(a)

______________________, portador do documento de identidade nº _____________,
inscrito no CPF nº _____________________para participar da licitação acima
referenciada, instaurada pelo Município de Onça de Pitangui, na qualidade de
representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu
nome, bem como a requerer vistas de documentos e propostas, desistir e interpor
recursos, rubricar documentos, assinar atas e propostas e praticar todos os atos
inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

___________, ____ de _______________ de 2017.

Assinatura (representante legal): _________________________________
Nome legível: ________________________________________________
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2017
CONVITE Nº 06/2017

A empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ
sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) ______________________________________________, portador do Documento de
Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________,
DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII,
do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.
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Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(
).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

______________________, ____ de _______________ de 2017.

Assinatura (representante legal): _________________________________
Nome legível: ________________________________________________
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2017
CONVITE Nº 06/2017

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
________________________________________, portador do Documento de Identidade
nº___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob
as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como
____________________________ (incluir a condição da empresa: Micro Empresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º
123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste
artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a
49 da citada lei.

Declaramos

possuir

restrição

fiscal

no(s)

documento(s)

de

habilitação

e

pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº.
123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à
contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº
8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

_______________________ , ____ de _____________ de 2017

________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO “SIMPLES
NACIONAL”

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2017
CONVITE Nº 06/2017

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
________________________________________, portador do Documento de Identidade
nº___________________,

inscrito

no

CPF

sob

o

nº

________________________,

DECLARA, sob as penas da Lei, que é optante do “SIMPLES NACIONAL”.
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_________________________, _________ de _______________ de 2017.

________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2017
MODALIDADE: CONVITE Nº 06/2017
TIPO: MENOR PREÇO- GLOBAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ONÇA DE PITANGUI/MG, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Rua Gustavo Capanema, n° 101, bairro
Centro, CEP 35.655-000, inscrito no CNPJ sob nº 18.313.858/0001-71, isento
de inscrição estadual, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, senhor
Geraldo Magela Barbosa.
CONTRATADA: ____________________, com sede à Av./Rua ____, n° _____, bairro
_________, CEP _________, Município de ___________, estado de ________, inscrita
no CNPJ sob o n° ______________, inscrição estadual______________, neste ato,
representada pelo (a) senhor (a) _____________, inscrito no CPF sob o n°
____________, RG ______________.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.
CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o
presente termo de contrato, regido pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas posteriores alterações, nos termos das seguintes cláusulas e
condições
CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a contratação de empresa para
prestação de serviço técnico-especializado na organização e realização de
concurso público para provimentos de cargos vagos do quadro de pessoal do
Município de Onça de Pitangui e formação de cadastro de reservas, consoante
especifica o Edital de Licitação do Convite n°. 06/2017 e a Proposta Financeira
apresentada pela Contratada, que passam a integrar o presente termo para todos
os fins de direito.
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CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO PRAZO DE
EXECUÇÃO
2.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de 06 (seis) meses, a partir da
data da sua assinatura, podendo, por interesse da Administração, desde que
devidamente justificado e autorizado pela autoridade competente, ser prorrogado,
nos termos do §1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993;
2.2. A prorrogação do Contrato, quando vantajosa para a Administração, será
promovida mediante celebração de Termo Aditivo, o qual deverá ser submetido à
aprovação da Procuradoria deste Município;
2.3. A empresa CONTRATADA não terá direito subjetivo à prorrogação
contratual.
2.4. A Contratada tem um prazo de até 03 (três) meses, após a assinatura do
contrato, para conclusão da prestação dos serviços.
51
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES
3.1. O valor global do presente contrato é de R$ _________ (______________).

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. O pagamento se dará mediante apresentação de Nota Fiscal ou fatura pela
CONTRATADA nos termos editados no contrato e respectiva proposta.
4.2. A Nota Fiscal ou fatura apresentada deverá ser atestada pelo fiscal do
contrato, sem qualquer reajuste automático de preços ou aplicação de correção
monetária.
4.3. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, será
de até 30 (trinta) dias, contados da data de sua correta apresentação ao setor
financeiro da CONTRATANTE.
4.4. A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo fiscal
do contrato, o qual somente atestará a prestação dos serviços contratados e
liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela
CONTRATADA, todas as condições pactuadas.
4.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento
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ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação
ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o
Município de Onça de Pitangui.
4.6. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota
Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções
solicitadas, não respondendo o Município de Onça de Pitangui por quaisquer
encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
4.7. Os pagamentos serão procedidos por meio de ordem bancária, através de
crédito em conta corrente da CONTRATADA.
4.8.

A

nota

fiscal/fatura

deverá

ser

emitida

pela

própria

Contratada,

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitação e propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas
emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.
4.9. No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e
normas vigentes, no âmbito da União, Estado e Município.
4.10. Na nota fiscal correspondente aos serviços deverão estar detalhados os
dados do processo licitatório da seguinte forma: REFERENTE AO PROCESSO
LICITATÓRIO N°. 25/2017, CONVITE N°. 06/2017;
4.11. As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta da seguinte
dotação

orçamentária:

02.03.01-

Depart.

Administração,

Planejamento

e

Finanças- 04.122.0021.2006- Manut. Serviços Depart. de Administração3.3.90.39.00- Outros serv. Terceiros- pessoa jurídica. Ficha 46. Fonte de
Recursos: 1.00.00- Recursos Próprios.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as orientações constantes
do Termo de Referência do Edital do Convite n° 06/2017, que integra o presente
instrumento contratual como se aqui transcrito.
CLÁUSULA SEXTA– DAS ALTERAÇÕES
6.1. O presente contrato poderá ser alterado na conformidade da Seção III do
Capítulo III, da Lei Federal 8.666/93, com modificações posteriores;
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6.2. O Contratante poderá acrescer ou suprimir os quantitativos, respeitando os
limites legais, art. 65, § 1º da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações.
6.3. O presente contrato poderá ser prorrogado caso se configure algumas das
hipóteses elencadas no artigo 57 da Lei Federal de Licitação;
6.4. Serão incorporados ao contrato, mediante termo aditivo, todas e quaisquer
modificações que venham a ser necessárias durante sua vigência, decorrentes de
alterações, a critério do Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO
7.1. Durante a vigência do presente contrato, os preços serão fixos, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na
alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93 ou de redução dos preços
praticados no mercado;
7.2. Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, a Contratada
poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao
Contratante, instruído com documentos que comprovem a procedência do
pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de compra
imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à aquisição dos
produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTE
8.1. O reajuste será anual, caso haja prorrogação do contrato e dar-se-á
mediante a aplicação do índice oficial IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado)
ou equivalente a ser editado pelo Governo Federal ou em comum acordo entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA;
8.2. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção
monetária de periodicidade inferior a 12 (doze) meses.
CLÁUSULA

NONA

– DO

ACOMPANHAMENTO

E

FISCALIZAÇÃO

DA

EXECUÇÃO DO CONTRATO:
9.1. A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretária de Administração,
Planejamento e Finanças, senhora ROSILENE EUZÉBIO DE SOUZA SENA, a
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos
serviços e de tudo dará ciência à Administração;
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9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,
etc.

e

na

ocorrência

desta,

não

implica

em

corresponsabilidade

da

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei nº. 8.666, de 1993;
9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o
fim de eventual aplicação de sanção;
9.4. O fiscal do Contrato monitorará constantemente o nível de qualidade dos
serviços para evitar a sua degeneração, intervindo para corrigir ou aplicar
sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do
serviço à qualidade exigida.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
10.1. Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo

das

demais obrigações e

responsabilidades insertas no Termo de Referência, neste Contrato e daquelas
constantes do Edital de Licitação:
10.1.1. Manter endereço atualizado da sede da empresa ou escritório comercial
junto ao fiscal de contrato, durante a vigência do contrato, bem como indicar por
escrito o nome e telefones do responsável para contato;
10.1.2. Designar um profissional para representá-la junto à CONTRATANTE;
10.1.3. Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas
avençadas e normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de
forma a não interferir no andamento da CONTRATANTE;
10.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao
objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE,
não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade;
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10.1.5. Comunicar de imediato a ocorrência de qualquer fato ou condição que
possa atrasar ou impedir a realização normal dos serviços, em parte ou no todo,
indicando, quando for o caso, as medidas para corrigir a situação;
10.1.6. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos
da

legislação

vigente,

fornecendo

mão-de-obra

qualificada,

necessária

e

indispensável à sua perfeita execução, mantendo os serviços, mesmo em estado
de greve da categoria, por intermédio de esquema de emergência;
10.1.7. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Município
de Onça de Pitangui, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo
prontamente às reclamações formuladas;
10.1.8. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, para não incorrer em efeitos da
rescisão do contrato.
10.1.9. Não utilizar as dependências da CONTRATANTE para qualquer atividade
estranha ao objeto deste contrato;
10.1.10. Responsabilizar-se pelo objeto licitado até o efetivo recebimento dos
serviços por parte do Município de Onça de Pitangui, bem como prestar
informações sobre os certames realizados em demandas judiciais afetas ao
concurso.
10.1.11. Entregar o serviço licitado livre de qualquer embaraço, seja de ordem
financeira ou tributária;
10.1.12. Responsabilizar-se integralmente pelas despesas/custos (materiais,
equipamentos, mão-de-obra) e quaisquer outros adicionais referentes ao serviço
licitado, arcando, dessa forma, com todas as despesas diretas ou indiretas
decorrentes do cumprimento de suas obrigações, sem qualquer ônus adicional
para o Município de Onça de Pitangui;
10.1.13. O quantitativo de profissionais a ser disponibilizado pela CONTRATADA
deverá ser em número compatível, de forma que os serviços sejam realizados de
forma ágil, evitando o acúmulo de demanda.
10.1.14. A CONTRATADA será responsável pelo pagamento de toda e qualquer
indenização por danos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, por culpa ou
dolo seus ou de seus empregados, decorrentes da execução dos serviços ora
contratados. Todas as providências judiciais ou extrajudiciais para solução de
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questões vinculadas e danos causados a terceiros serão de responsabilidade da
CONTRATADA e tomadas em seu próprio nome e às suas expensas.
10.2. A CONTRATANTE é autorizada a descontar, de qualquer pagamento à
CONTRATADA, valores que porventura venha a pagar a terceiros e que decorram
de danos previstos no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
DA CONTRATANTE
11.1. Caberá ao Município de Onça de Pitangui, sem prejuízo das demais
obrigações e responsabilidades insertas no Termo de Referência, neste Contrato e
daquelas constantes do Edital de Licitação:
11.1.1. Exercer a fiscalização dos serviços contratados por intermédio de
servidores especialmente designados para esse fim, na forma prevista na Lei n°
8.666/93 e alterações posteriores, procedendo ao atestado das respectivas
faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.
11.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir
com suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas, indicando o
local e os meios materiais para execução dos serviços;
11.1.3. Efetuar o pagamento dos serviços prestados dentro das condições
estabelecidas no contrato;
11.1.4. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA nas suas
dependências, desde que devidamente identificados, para a execução dos
serviços;
11.1.5. Propor a aplicação à CONTRATADA das penalidades regulamentares e
contratuais;
11.1.6. Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom
andamento dos serviços;
11.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos empregados da Contratada ou por seus prepostos;
11.1.8. Manifestar-se oficialmente em todos os atos relativos à execução do
contrato, em especial, aplicação de sanções e/ou alterações do mesmo;
11.1.9. Não direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa
CONTRATADA;
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11.1.10. Manter o regular funcionamento do seu sistema de inscrição para o
concurso público.
11.1.11. Fiscalizar a execução do serviço licitado, sendo permitida a participação
de terceiros para prestar assistência ou informações julgadas pertinentes;
11.1.12. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela
Contratada;
11.1.13. Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de eventuais
penalidades, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa;
11.1.14. Comunicar à Contratada qualquer anormalidade ocorrida na execução
do serviço licitado, diligenciando para que as irregularidades ou falhas apontadas
sejam plenamente corrigidas;
11.1.15. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com as
especificações constantes do Edital e seus Anexos;
11.1.16. Responder pelas consequências de suas ações ou omissões.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA VINCULAÇÃO DA PROPOSTA E AO
EDITAL E SEUS ANEXOS
12.1. Este contrato fica vinculado ao edital de Convite n° 06/2017 e seus
anexos, bem como à proposta de preços da Contratada, os quais passam a
integrar este instrumento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES:
13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas no art. 87
da Lei 8.666/93.
13.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando
do descumprimento contratual:
13.2.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução dos
serviços até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por
ocorrência;
13.2.2. No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços,
será aplicada uma multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato,
com a possível rescisão contratual;
13.2.3. Na hipótese da Contratada, injustificadamente, desistir do Contrato ou
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der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento
contratual, será aplicada uma multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do
Contrato.
13.3. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será
descontado dos pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não forem
suficientes, a diferença será recolhida pela Contratada no prazo máximo de 03
(três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção;
13.4. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser
aplicadas cumulativamente após regular processo administrativo em que se
garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA RESCISÃO
14.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
14.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na
cláusula anterior;
14.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as
obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior,
devidamente comprovado;
14.1.3.

Interesse

público,

devidamente

motivado

e

justificado

pela

Administração;
14.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
14.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CESSÃO
15.1. A Contratada não poderá ceder ou transferir o presente CONTRATO.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
16.1. Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e pelo Convite nº 06/2017, e demais
normas cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO
17.1. Para dirimir questões do presente contrato fica eleito o Foro da Comarca de
Pará de Minas (MG).
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E como prova de haverem as partes, assim combinado e para firmeza do mesmo
assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, devidamente
testemunhados, para fins de direito.

Onça de Pitangui/MG, ____ de ______________ de 2017.

__________________________________________
CONTRATADA

GERALDO MAGELA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Testemunhas:
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2017
MODALIDADE: CONVITE Nº 06/2017
TIPO: MENOR PREÇO- GLOBAL
Razão Social:
CNPJ:
Endereço completo (com CEP):
Telefone:

FAX:

E-mail:
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Senhores,
Apresentamos a nossa proposta de preços para a prestação de serviço técnicoespecializado na organização e realização de concurso público para provimento
de cargos vagos do quadro de pessoal do Município de Onça de Pitangui e
formação de cadastro de reservas, conforme especificações constantes do Anexo I
do Convite n° 06/2017.

O preço global da presente proposta é de R$ ____________, (____________________).
Validade da proposta: ______
Data e local

__________________________________________________
Assinatura do representante legal ou credenciado
(identificação e qualificação)
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