
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014 

 

PROCESSO Nº 3055/13 de 02/07/2013 

 

O Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, por meio de sua Comissão Permanente de 

Licitação, designada pela Portaria n.º 14.471/20014 de 14/02/2014, na conformidade dos termos 

da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas respectivas alterações e, subsidiariamente, a Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, torna público que às 13 HORAS, do dia 08  DE 

OUTUBRO DE 2014, na sede do Município de Ibiraçu, situada na Av. Conde D’Eu, 486, Centro, 

Ibiraçu-ES, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do TIPO TÉCNICA E PREÇO 

sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço global, objetivando a 

contratação de empresa ou instituição especializada para prestação de serviços técnicos 

especializados consistentes no planejamento, organização, realização e processamento de concurso 

público para provimento de cargos efetivos integrantes do quadro permanente de servidores 

doMunicípio de Ibiraçu, conforme especificações técnicas, instruções e anexos que integram o 

presente edital. 

 

Os envelopes serão recebidos no protocolo geral do Município de Ibiraçu, no dia 08 DE OUTUBRO 

DE 2014, nos horários das 08 às 9 horas e, no mesmo dia, às 13 horas, os envelopes serão abertos 

em sessão pública de processamento da Tomada de Preços. 

 

SEÇÃO I 

CONDIÇÕES GERAIS DO EDITAL 

 

01 –DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1- O Município de Ibiraçu fornecerá aos licitantes interessados, além deste Edital e seus anexos, 

outros elementos que, a seu critério, sejam considerados indispensáveisao pleno conhecimento 

desta licitação. 

 

1.2 - Esclarecimentos de dúvidas sobre os documentos desta licitação serão atendidosmediante 

solicitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a entrega dos envelopes de 

documentação e propostas. Os pedidos de esclarecimentos poderãoser encaminhados para o 

seguinte endereço: 

 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU - ES 

Endereço: Av. Conde D’Eu, n.º 486, Centro, Ibiraçu-ES 

CEP.: 29.670-000 

Telefone/Fax: (27) 3257-0504      -     E-mail: sec.administracao@ibiracu.es.gov.br 

 

1.2.1 - O Município de Ibiraçu responderá às questões formuladas através de e-mail dirigido a 

todos os interessados que tenham adquirido os documentosdesta licitação, apresentando a 
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pergunta formulada e sua respectiva resposta, ematé 03 (três) dias úteis antes da data marcada 

para apresentação das propostas e documentação. 

 

1.2.2 - Não serão levadas em consideração pelo Município de Ibiraçu, tantona fase de classificação 

como na fase posterior à adjudicação dos serviços, quaisquerconsultas, pleitos ou reclamações que 

não tenham sido formulados via e-mailou mediante documento escrito e devidamente protocolado. 

Em hipótese algumaserão aceitos entendimentos verbais entre as partes. 

 

1.3 - O Município de Ibiraçu poderá introduzir aditamentos, modificações ourevisões no presente 

Edital, caso em que procederá a sua divulgação através dosmeios de comunicação utilizados nesta 

licitação, bem como encaminhará o inteiroteor das alterações a todos os interessados que tenham 

adquirido o Edital, atravésde e-mail ou publicação no endereço eletrônico do  Município de Ibiraçu, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração 

não afetara formulação da proposta. 

 

1.4 - Não serão considerados quaisquer documentos e propostas apresentadas após ahora e data 

convencionadas para a abertura dos envelopes, assim como serão desconsideradasas propostas 

feitas via fax. 

 

1.5 – O Município de Ibiraçu poderá revogar a presente licitação por interessepúblico decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente esuficiente para justificar tal conduta, 

ou anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamentefundamentado. 

 

1.6 - Caso as datas previstas para realização de eventos desta licitação sejam declaradas feriados ou 

de ponto facultativo, e não havendo retificação de convocação,aqueles eventos serão realizados no 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo local ehora previstos. 

 

1.7 - As propostas deverão ser elaboradas com observância das condições expressasneste Edital e 

seus anexos. 

 

1.8 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, podendo sua 

Presidente convocar servidores do Município de Ibiraçu para assessorar a referida Comissão no 

julgamento das propostas. 

 

02 –DAS OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE VENCEDORA 

 

2.1 - A proponente vencedora obrigar-se-á a efetuar todos os trabalhos relativos ao concurso 

público, tais como planejamento, preparação de editais, preparação e realizaçãode provas objetivas, 

correção através de leitura ótica ou manual, classificaçãodos candidatos, envio de todas as 

publicações que se fizerem necessários paraos órgãos de publicidade e entrega dos resultados 

finais, juntamente com relatóriofinal e demais documentos, que deverão ficar de posse do 

Município de Ibiraçu. 
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2.2 - As provas, exclusivamente objetivas, deverão obedecer a programas básicos e/ou bibliografia 

determinados pelo Município de Ibiraçu, conforme o Anexo III deste Edital (Termo de Referência). 

 

2.3 - As despesas com divulgação ficarão a cargo da licitante vencedora, sendo que a 

disponibilidade do local para a aplicação das provas caberá ao Município de Ibiraçu. 

 

2.4-A empresa ou instituição contratada deverá disponibilizar, a qualquer momento, quaisquer 

documentos solicitados pelo Município de Ibiraçu, em virtude de prestação de contas ao Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo. 

 

2.5- A proponente vencedora, conforme impõe a ética profissional, se compromete a não revelar o 

conteúdo das provas a quem quer que seja, antes da realização das mesmas. 

 

2.6 - Na execução do objeto do presente edital, compete à empresa ou instituição contratada: 

 

2.6.1 -planejar, organizar e realizar o concurso público em conformidade com os termos da 

proposta e os do contrato; 

 

2.6.2 -elaborar os editais normativos do concurso, os manuais de orientação aos candidatos,os 

avisos, os comunicados e os demais atos relacionados aos diversoscertames, submetendo-os à 

prévia aprovação doMunicípio de Ibiraçu; 

 

2.6.3 -responsabilizar-se pela expedição das guias de recolhimento das taxas de inscriçãodos 

candidatos e pelo recebimento dos respectivos valores; 

 

2.6.4 -responsabilizar-se pelo recebimento das inscrições dos candidatos, fazendo-oatravés da 

internet, por meios que facilitem a inscrição por todos os possíveisinteressados; 

 

2.6.5 -fornecer ao Município de Ibiraçu relatórios demonstrativos, com indicaçãoda totalidade de 

inscritos e a relação nominal em ordem alfabética paracada cargo; 

 

2.6.6 -fornecer ao Município de Ibiraçu, após a realização de cada fase do concurso,relatórios 

contendo as listagens dos resultados apurados e a listagem oficialpara a homologação dos 

resultados; 

 

2.6.7 -providenciar a convocação, seleção, formação e treinamento de equipe paraaplicação das 

provas, garantindo todo e qualquer atendimento ao candidato; 

 

2.6.8 -responsabilizar-se pelo recrutamento e formação das bancas examinadoraspara elaborar e 

corrigir as provas a serem aplicadas e examinar eventuais recursos; 

 

2.6.9 -manter absoluto sigilo, inclusive em relação aos agentes doMunicípio de Ibiraçu, no que se 

refere à elaboração, reprodução, guarda, transporte, distribuiçãoe segurança das provas a serem 
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aplicadas, cujo acesso às informaçõespertinentes ficará restrito às pessoas responsáveis pelo 

trabalho; 

 

2.6.10 -abster-se de dar publicidade acerca de quaisquer informações referentes aoconcurso, o que 

somente poderá ser feito após a prévia e expressa autorizaçãodo Município de Ibiraçu; 

 

2.6.11 -responsabilizar-se pela recepção, exame e resolução de consultas e recursos interpostosem 

qualquer fase do concurso, submetendo as decisões às instânciasque vierem a ser definidas nos 

editais normativos dos concursos e, uma vez resolvidasas questões, dar conhecimento formal ao 

Município de Ibiraçu,inclusive com a entrega das cópias dos atos praticados; 

 

2.6.12 -prestar assessoria jurídica ao Município de Ibiraçu, de forma a orientá-lae auxiliá-la na 

elaboração de respostas a interpelações e ações judiciais e extrajudiciaisque decorram do concurso 

e desde que digam respeito aos serviços prestadospela empresa contratada; 

 

2.6.13 -responsabilizar-se pela elaboração, aplicação e correção das provas, observando-se, ainda, 

o seguinte; 

 
2.6.13.1 –a elaboração, digitação, revisão técnica e reprodução das provas objetivas, bem como a 
elaboração e impressão dos cartões- resposta, serão de responsabilidade dos profissionais 
técnicoscomponentes da banca da proponente; 

 
2.6.13.2– a impressão das provas deverá ser em ambiente altamente sigiloso, em quantidade 
suficiente para atender ao número de inscritos, incluindo reservas; 

 
2.6.13.3– as provas deverão ser acondicionadas em sacos lacrados eindevassáveis e deverão ser 
entregues no dia e horário estipulado para aaplicação das mesmas, nas salas determinadas para tal, 
os quais serão abertosna presença dos fiscais e dos candidatos; 

 
2.6.13.4– o transporte e entrega das provas nos respectivos locais de aplicação será feito pela 
Contratada e sem ônus para a Contratante. 

 
2.6.13.5– elaboração de atas e listas de presença em todas as fases do certame. 

 
2.6.13.6– sinalização do espaço físico destinado à realização das provas, a sercedido pela 
Contratante. 

 
2.6.13.7– fornecimento do gabarito oficial, no primeiro dia útil após a data dasprovas. 

 

2.6.14 -manter todas as condições de habilitação que ensejaram a sua contratação, durantetoda a 

vigência do contrato; 

 

2.6.15 -atender às solicitações do Município de Ibiraçu, com vistas ao aperfeiçoamento dos serviços 

contratados; 

 

2.6.16 -divulgar os resultados do concurso, bem como dos atos e avisos obrigatórios, além das 

matérias que entender necessárias à maior divulgação do concurso; 
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2.6.17 -prestar todo e qualquer atendimento ao candidato, pelos meios disponíveis (telefone e/ou 

e-mail); 

 

2.6.18 -promover ampla divulgação do concurso público, através de jornais de grandecirculação, 

pela rádio local e pela internet; 

 

2.6.19 -providenciar publicações sobre a divulgação do edital, inscrições, locais e horáriosde 

provas, gabaritos, resultados e convocações, em jornais de ampla divulgação,Diário Oficial do 

Estado e pela internet; 

 

2.6.20 -manter contato permanente com o Município de Ibiraçu, durante o decorrerdo processo, 

para mediar informações e esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

03 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

3.1 - Compete ao Município de Ibiraçu: 

 

3.1.1 -fornecer número de conta bancária específica para o recebimento dos valoresrelativos às 

inscrições do concurso público, que poderão ser efetuadas através de site da Contratada e, se 

necessário, com pessoal técnico da Contratada, treinado para melhor atendimento aos candidatos 

durante o período de inscrições, em local indicado pela Contratante; 

 

3.1.2 -receber e protocolar eventuais recursos administrativos, encaminhando-os de imediato à 

Contratada; 

 

3.1.3 -disponibilizar, sem ônus para a Contratada, local adequado em sua sede, assimcomo pessoal 

de apoio, para a realização das provas e do ato público de sorteio, se este for oúltimo critério de 

desempate designado no edital do concurso público; 

 

3.1.4 -coordenar, acompanhar e supervisionar a execução das atividades do concurso,garantindo a 

observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,publicidade, eficiência, 

economicidade e transparência; 

 

3.1.5 -subsidiar a empresa ou instituição Contratada com informações necessárias àrealização das 

atividades; 

 

3.1.6 -comunicar à empresa ou instituição Contratada todas as ocorrências de que 

tenhaconhecimento e cuja resolução esteja na responsabilidade da mesma; 

 

3.1.7 -fornecer a legislação específica pertinente à matéria; 
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3.1.8 -fiscalizar a execução dos serviços contratados, através de Comissão designada para tal fim,o 

qual registrará as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinandoas medidas 

necessárias à regularização das falhas observadas, atravésde notificação à Contratada; 

 

3.1.9 -publicar os editais relativos ao concurso público em seu endereço eletrônico na internet. 

 

04 –DA PARTICIPAÇÃO DE INTERESSADOS 

 

4.1 - Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa cadastrada no Município de 

Ibiraçu, ou que atenda todas as condições exigidas para cadastramento e apresente os documentos 

respectivos à divisão de cadastro da Prefeitura Municipal até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento dos envelopes (Habilitação e Proposta), marcada para o dia 08/10/2014, observada a 

necessária qualificação e que atendam, dentre outras exigências constantes deste edital 

 

4.2 - Para atendimento dos objetivos desta licitação, as proponentes não poderão 

subcontrataroutras empresas ou instituições para a execução total ou parcial dos serviços. 

 

4.3 - O Município de Ibiraçu não aceitará proposta apresentada por consórcio, grupo de empresas 

ou qualquer outra modalidade de interdependência entre as licitantes. 

 

4.4 - Não será admitida a participação, nesta licitação, de empresas ou instituiçõesque: 

 

4.4.1- estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitaçãoou 

impedimento de contratar com os órgãos públicos; 

 

4.4.2- declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos públicos; 

 

4.4.3- entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, haja alguémque seja servidor, 

empregado ou agente público do Município Ibiraçu; 

 

4.4.4- cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma proponente; 

 

4.4.5- enquadrem-se em qualquer das hipóteses do art. 9º da Lei n.º 8.666/1993. 

 

4.5 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências destinadas a esclarecer ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documentação ou informações que deveriam constar originalmente da proposta. 

 

05 –DA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

5.1 - As propostas deverão ser apresentadas em 03 (três) envelopes indevassáveis e lacrados, 

devidamente protocolizados no Protocolo Geral do Município de Ibiraçu. 
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5.2 - Os envelopes deverão conter as seguintes indicações: 

 
ENVELOPE N.º “1” – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
EDITAL TOMADA DE PREÇOSN.º 008/2014  
PROCESSO PMI N.º 3055/2013  
NOME DA PROPONENTE: …………………………………….. 
 
ENVELOPE N.º “2” – PROPOSTA TÉCNICA 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2014  
PROCESSO PMI N.º 3055/2013 
NOME DA PROPONENTE: ……………………………………. 
 
ENVELOPE N.º “3” – PROPOSTA DE PREÇOS 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2014 
PROCESSO PMI N.º 3055/2013 
NOME DA PROPONENTE: …………………… 

 

5.3 - Todos os documentos, propostas e elementos contidos nos envelopes de n.º "1", "2" e"3" 

deverão ser apresentados, obrigatoriamente, digitados ou datilografados, perfeitamente legíveis, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datadas e assinadas por seus emissores em uma 

das seguintes formas: 

 

5.3.1- em original; 

 

5.3.2- através de publicação em órgão da imprensa oficial; ou 

 

5.3.3- por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por cartório competente ou por 

servidor do Município de Ibiraçu, na presença do documento original. 

 

06 –DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

6.1 - Na sede do Município de Ibiraçu, às 13 horas do dia 08 de outubro de 2014, a Comissão 

Permanente de Licitação instalará a sessão pública para o recebimentodos envelopes de n.º "1", "2" 

e "3", que foram previamente protocolizados, obedecendo à seguinte ordem de trabalho: 

 

6.1.1- identificação pessoal dos representantes legais ou prepostos das licitantes, devidamente 

credenciados, conforme modelo constante no Anexo IV - "Relação de Modelos" deste Edital, 

inclusive com poderes para exercer o direito de preferência estabelecido na Lei Complementar 

Federal n.º 123/2006, caso queira exercê-lo. Será admitido, no máximo 01 (um) representante 

credenciado por licitante; e 

 

6.1.2- recebimento dos envelopes de n.º "1", "2" e "3", devidamente indevassáveis, lacrados e 

protocolados, sendo rubricados pelos presentes. 
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Observação: A falta de credenciais não constitui motivo para inabilitação de licitante, todavia, o 

licitante não credenciado ficará impedido de manifestar-se no processo licitatório em nome da 

representada,inclusive quanto ao exercício do direito de preferência. 

 

6.2 - ABERTURA DOS ENVELOPES DE N.º "1" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO): 

 

6.2.1 -os envelopes de n.º "1" serão abertos e todas as vias do seu conteúdo serão rubricadas pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes; 

 

6.2.2 -a Comissão Permanente de Licitação examinará os documentos, julgando liminarmente 

inabilitados os proponentes cujos documentos não atendam ao estabelecidono Item 3 – 

Documentos que compõem a habilitação (Seção 2 – Condições Específicas deste Edital), 

devolvendo-lhes, fechados, os envelopes de n.º "2" e "3", desdeque não haja recurso, ou após a 

denegação deste; 

 

6.2.3 -não havendo inabilitação de qualquer proponente, a reunião de abertura dosenvelopes de n.º 

"2" poderá ser realizada no mesmo dia; caso tal não ocorra, a Comissão Permanente de Licitação 

estabelecerá o dia, hora e local da nova reunião; e 

 

6.2.4 -havendo inabilitação de alguma proponente: 

 

6.2.4.1 - estando ausente o representante da licitante, a sessão será suspensa para cumprimento do 

prazo recursal; ou 

 

6.2.4.2 - estando presente o representante da licitante, se esse manifestar formal e expressamente 

sua desistência de interpor recurso, a sessão poderá prosseguir,fazendo-se registrar o fato em ata, 

procedendo-se à devolução dos envelopes de n.º “2” e “3”, fechados, contra recibo. 

 

6.3 - ABERTURA DOS ENVELOPES DE N.º "2" (PROPOSTA TÉCNICA): 

 

6.3.1 - As disposições quanto ao credenciamento dos representantes, número de representantes 

credenciados e rotina para exame das propostas são as mesmas estabelecidas para a sessão de 

recebimento da habilitação e abertura dos envelopes de n.º "1". 

 

6.3.2 - No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-ão a Comissão Permanente de 

Licitação e os licitantes habilitados, em sessão pública, para abertura dosenvelopes de n.º "2", 

devendo ser obedecida a seguinte ordem de trabalho: 

 

6.3.2.1- os envelopes de n.º "2" serão abertos e todas as vias do seu conteúdo serão 

rubricadaspelos presentes; 

 

6.3.2.2- a Comissão procederá à análise, avaliação e classificação das propostas técnicas, 

comunicando o resultado. 
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Observação: Caso a Comissão Permanente de Licitação julgar necessário,o procedimento de que 

trata o item 2.3.2.2 poderá dar-se em outra data, a ser designada pela Comissão. 

 

6.4 - ABERTURA DOS ENVELOPES DE N.º "3" (PROPOSTA DE PREÇOS): 

 

6.4.1 - As disposições quanto ao credenciamento dos representantes, número de representantes 

credenciados e rotina para exame das propostas são as mesmas estabelecidas para a sessão de 

recebimento e abertura dos envelopes de n.º "1" e "2". 

 

6.4.2 - No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-ão a Comissão Permanente de 

Licitação e os licitantes habilitados e classificados tecnicamente, em sessão pública, para abertura 

dos envelopes de n.º "3", devendo ser obedecida a seguinte ordemde trabalho: 

 

6.4.2.1-os envelopes de n.º "3" serão abertos e todas as vias do seu conteúdo serão rubricadas 

pelos presentes; 

 

6.4.2.2-as propostas serão analisadas pela Comissão e classificadas. 

 

6.5 - Das reuniões de recepção e de abertura de envelopes serão lavradas atas circunstanciadas, 

assinadas pelos presentes aos atos, mencionando todos os eventos ocorridos, inclusive com o 

registro das reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao 

julgamento desta licitação. 

 

07 –DO CONTRATO 

 

7.1 - Após a divulgação do resultado da licitação pelo Município de Ibiraçu, aadjudicação dos 

serviços se efetivará através de contrato a ser firmado com a vencedora, de acordo com o modelo 

constante no Anexo I deste Edital (Minuta do Contrato). 

 

7.2 - A vencedora será convocada pelo Município de Ibiraçu, por escrito, para a assinatura do 

respectivo contrato no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir dadata da convocação, 

oportunidade em que se obriga a apresentar, devidamente revalidados,os documentos alusivos à 

sua regularidade fiscal que tenham tido os seus prazos de validade expirados. 

 

7.3 - Se a vencedora não aceitar ou não comparecer para a assinatura do instrumento contratual no 

prazo estabelecido, o Município de Ibiraçu poderá convocar, na ordem de classificação, as licitantes 

remanescentes para fazê-lo em igual prazo enas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada, ou revogar a licitação, independentemente das sanções administrativas previstas nos 

artigos 81 e 87 da Lei n.º 8.666/1993. 

 

08 –DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTOS 
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8.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito 

em conta corrente, no prazo não superior a 21 (vinte e um) dias, contados da data de verificação do 

adimplemento de cada parcela. 

 

8.2 - O pagamento pelos serviços prestados será efetuado conforme o seguinte cronograma: 

 

8.2.1 -30% (trinta por cento), após o encerramento e homologação das inscrições; 

 

8.2.2 - 40% (quarenta por cento), após a aplicação das provas; e 

 

8.2.3 - 30% (trinta por cento), após a homologação do concurso. 

 

8.3 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua 

regularização por parte da Contratada. 

 

8.4 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo Município de Ibiraçu , em caso de mora, 

será calculada considerando a data do vencimento da obrigaçãoe do seu efetivo pagamento, de 

acordo com a variação do INPC do IBGE prorata tempore. 

 

8.5 - Ocorrendo erros na apresentação da nota fiscal, a mesma será devolvida à Contratadapara 

correção, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicaráem postergação da data 

do pagamento por igual número de dias, sem que istogere encargos financeiros para o Município de 

Ibiraçu. 

 

8.6 - O Município de Ibiraçu poderá deduzir dos pagamentos importânciasque, a qualquer título, lhe 

forem devidas pela Contratada em decorrência de inadimplementodo contrato. 

 

09 –DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

9.1 - A contratada ficará dispensada da apresentação da garantia de execução do contrato, em razão 

do valor estimado da presente licitação. 

 

10 –DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

10.1 - Os serviços somente serão recebidos pelo Município de Ibiraçu após oatendimento de todas 

as condições estabelecidas neste Edital e nos demais documentosque o integram, observado o 

disposto na legislação pertinente. 

 

10.2 - A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo não implicará eximir a Contratadadas 

responsabilidades e obrigações a que se refere o Código Civil Brasileiro, pertinente ao objeto desta 

licitação. 

 

11 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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11.1 - As sanções administrativas decorrentes de inadimplência das obrigações 

contratuaisencontram-se disciplinadas na legislação que rege esta licitação. 

 

11.2 - Relativamente à aplicação de multas, os percentuais a serem aplicados são osseguintes: 

 

11.2.1- multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da nota fiscal correspondente, por dia de 

atraso na entrega dos serviços, a qual deverá ser descontada da notafiscal/fatura, até a totalidade 

da multa ou cobrada judicialmente, conforme ocaso; 

 

11.2.2- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual, se osserviços 

prestados estiverem em desacordo com as especificações contidas no contrato, a qual deverá ser 

cobrada extrajudicial ou judicialmente, conforme ocaso; 

 

11.2.3-multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, pela descontinuidade dos serviços, a 

ser cobrada por dia parado por problemas técnicos, até o limitede 10 (dez) dias; 

 

11.2.4- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimentode qualquer 

das cláusulas do mesmo, a ser cobrada extrajudicial ou judicialmente, conforme o caso, exceto 

aquelas cujas sanções são as já estabelecidas,sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal que 

couber; 

 

11.2.5- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de rescisão, por culpa ou a 

requerimento da Contratada, sem motivo justificado ou amparolegal, a critério do Município de 

Ibiraçu. 

 

12 – DA RESCISÃO 

 

12.1 - O contrato poderá ser rescindido nos casos definidos no artigo 78 e seguintesda Lei n.º 

8.666/1993. 

 

13 –DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

 

13.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 

supressões que se fizerem nos serviços em até 25% (vinte e cinco porcento) do valor do contrato, 

atualizado nos termos da lei. 

 

13.1.1 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá excedero limite estabelecido no subitem anterior, 

salvo as supressões resultantes de acordo celebradas entre as contratantes. 

 

13.2 - As supressões ou acréscimos serão considerados formalizados mediante a elaboraçãode 

termo aditivo ao instrumento contratual. 
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13.3 - No caso de supressão dos serviços, se a Contratada já houver adquirido materiaispara 

aplicação nos mesmos antes do recebimento da ordem de supressão, pagar-lhe-á o Município de 

Ibiraçu, exclusivamente, os valores de tais materiaispelos preços de aquisição, regularmente 

comprovados, os quais passarão à propriedade do Município de Ibiraçu. 

 

14 –DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

14.1 - Os recursos administrativos serão regulados conforme o estabelecido no artigo109 da Lei n.º 

8.666/1993. 

 

15 – DA FISCALIZAÇÃO 

 

15.1 - A fiscalização quanto à execução dos serviços será providenciada pelo Município de Ibiraçu, 

através de servidores que integrarão a Comissão de Concurso. 

 

15.2 - Fica a Contratada obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços 

contratados, facultando o livre acesso aos mesmos aos servidores então designados. 

 

15.3 – A Comissão de Concurso do Município de Ibiraçu poderá sustar a execução de qualquer 

trabalho que esteja sendo feito em desacordo com o disposto nesta Tomada de Preços. 

 

15.4- Os atos de fiscalização não têm qualquer poder para eximir a Contratada dequalquer 

obrigação prevista neste Edital. 

 

16 – DO FORO 

 

16.1 - O foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação será o do 

Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

SEÇÃO II 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO EDITAL 

 

01 –DO OBJETO 

 

1.1 - O presente Edital, com suas especificações técnicas, instruções e anexos, forneceram 

elementos indispensáveis à apresentação de propostas para a contratação deempresa ou instituição 

especializada para a prestação de serviços de planejamento, organização, realização e 

processamento de resultados, de concurso público paraprovimento dos cargos efetivos da 

Prefeitura Municipal de Ibiraçu, definidos no Anexo III deste Edital (Termo de Referência). 

 

1.1.1 - O concurso será realizado na cidade de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo. 
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1.2 - Os serviços previstos nesta licitação serão executados de acordo com o que constano Anexo III 

deste Edital (Termo de Referência). 

 

1.3 - Os serviços ora licitados objetivam atender à solicitação da Secretaria do Município de Ibiraçu 

em razão da necessidade de preenchimento de cargos vagos existentes, inclusive substituição de 

servidores efetivos em vias de aposentação e de vagas ocupadas por servidores comissionados, 

além de cadastro de reserva, e serão contratados sob a forma de execução indireta por regime de 

empreitada por preço global, através da modalidade licitatória Tomada de Preços, do tipo Técnica e 

Preço. 

 

02 – DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1 - As despesas do objeto desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 

constante do orçamento-programa do Município de Ibiraçu para o exercício de 2014: 

050- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

001- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

050001.0412200022.017 – Realização de concurso público 

33903900000 – Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 

10000000 – Fonte de recursos ordinários 

0000098 – Ficha 

 

03 –DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM OS ENVELOPES 

 

3.1 –ENVELOPE N.º "1" (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

 

3.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

3.1.1.1-registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

3.1.1.2-ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 

3.1.1.3 -inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada deprova de 

exercício da diretoria atual; 

 

3.1.1.4 -decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeiraem 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamentoexpedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

3.1.2 – REGULARIDADE FISCAL: 
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3.1.2.1- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

 

3.1.2.2-prova de regularidade com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, através da Certidão 

Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativada União; 

 

3.1.2.3 -prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante; 

 

3.1.2.4-prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 

 

3.1.2.5-prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da Certidão Negativade Débitos 

junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); 

 

3.1.2.6- prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

3.1.2.7-prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativade Débitos 

Trabalhista; 

 

3.1.2.8-atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da empresa 

ou instituição, registrado no Conselho Regional de Administração competente, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto 

compatível em características com o ora licitado. 

 

3.1.2.9- Registro da licitante e de seus profissionais que compõe o quadro técnico no Conselho 

Regional de Administração – CRA, ou Registro Secundário caso a licitante seja sediada fora do 

Estado do Espirito Santo e vencedora do certame. 

 

3.1.2.10- Prova de inscrição no cadastro do Município de Ibiraçu com objeto social compatível com 

o objeto licitado, com validade na data de realização da Licitação. 

 

3.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

3.1.3.1-balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na 

forma da lei, com a indicação do número do Livro Diário, númerode registro na Junta Comercial e 

numeração das folhas onde se encontramos lançamentos, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa; e 

 

3.1.3.2-certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidorda sede da 

pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, da data designada para a apresentação 

do documento. 

 

3.1.4- A empresa que pretender utilizar os benefícios previstos nos artigos 42 a 45da Lei 

Complementar 123/2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração firmada por 
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contador, de que se enquadra como microempresa ou empresade pequeno porte, além de todos os 

documentos previstos neste edital. 

 

3.1.5- A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em quaisquer dos 

documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à 

apresentaçãode nova documentação, que comprove a sua regularidade, em até 02 (dois) dias úteis, 

a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 

 

3.1.6- O benefício de que trata o item anterior não eximiráa microempresa, a empresa de pequeno 

porte e a cooperativa, daapresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição. 

 

3.1.7- A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinaturado contrato, ou revogar a 

licitação. 

 

3.1.8- Quaisquer documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por 

tabelião ou por servidor do Município de Ibiraçu ou publicação em órgão de imprensa oficial. 

 

3.1.9 -Os documentos referenciados no item 3.1.2, subitens 3.1.2.1 a 3.1.2.6, poderão ser extraídos 

de sistemas informatizados (internet),ficando sujeitos à verificação de sua autenticidade pela 

Comissão Permanente de Licitação. 

 

3.1.10- Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta decredenciamento, 

outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dosatos constantes da presente 

licitação. 

 

3.1.11- O Município de Ibiraçu se reserva o direito de proceder a diligências e extrair certidões 

para averiguar a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue 

necessário, estando sujeita à inabilitação a licitante que apresentar documentos em desacordo com 

as informações obtidas pela Comissão, além de incorrer nas sanções previstas nesta licitação. 

 

 

3.2 - ENVELOPE N.º "2" (PROPOSTA TÉCNICA)  

 

3.2.1 - A proposta técnica deverá ser redigida com clareza de modo a oferecer fácil compreensão, 

apresentada em papel timbrado da proponente, impressa em 01 (uma) via elaborada sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última, pelo 

representantelegal da proponente, e deverá, na descrição dos serviços, obedecer rigorosamente a 

todas as informações técnicas exigidas no Edital. A proposta técnica deverá conter os seguintes 

documentos: 
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3.2.1.1 – Experiência profissional da equipe técnica:Comprovação da experiência profissional da 

equipe técnica vinculada à proposta,por meio de cópia autenticada em cartório ou por servidor do 

Município de Ibiraçu dos registros na carteira de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, 

e, no caso de societário, mediante apresentação de documento que comprove essa condição em 

relação à licitante e em relação a outras empresas de recrutamento e seleção; 

 

3.2.1.2 – Qualificação complementar da equipe técnica:Comprovação da formação acadêmica 

complementar obrigatória de nível superior,por meio de cópias autenticadas dos diplomas ou 

certificados devidamente registrados no Ministério da Educação ou equivalente, de curso de pós-

graduação em especialização, mestrado ou doutorado. 

 

3.2.1.3 – Qualificação técnica da licitante em quantidade de candidatos inscritos: Apresentação 

de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, limitados a 05 (cinco) 

atestados, relativos ao objeto desta licitação; 

 

3.2.1.4 – Tempo de atuação da licitante no mercado:Apresentação do ato constitutivo ou 

contrato social, devidamente registrado,acompanhado das alterações, de forma a permitir conhecer 

o tempo de atuação da empresa na prestação de serviços de recrutamento e seleção, desde a 

suaconstituição; e 

 

3.2.1.5 – Experiência da licitante em quantidade de concursos: Apresentação de atestados 

emitidos por pessoas jurídicas de direito público, limitados a 25 (vinte e cinco) atestados, relativos 

a serviços pertinentes ao objetoda licitação. 

 

3.2.2 - Os atestados de que tratam o item 3.2.1.3 deverão conter as seguintes informações: 

identificação, constando nome completo e cargo do signatário; número de candidatos inscritos; 

descrição das etapas de seleção, contendo obrigatoriamente: prova objetivae prova de títulos; e 

manifestação expressa do cliente quanto à qualidade dos serviços prestados pela licitante. Para fins 

de avaliação dos atestados, será entendido como serviço similar ao objeto desta licitação, 

compatível em características e quantidades, aquele no qual conste realização de concurso público 

para número igual ou superior a 05 (cinco)cargos, que contemplem ensino fundamental, médio e 

superior. 

 

3.2.3 - Os atestados de que tratam o item 3.2.1.5 deverão conter as seguintes informações: 

identificação, constando nome completoe cargo do signatário; manifestação expressa do 

clientequanto à qualidade dos serviços prestados pela licitante; e indicaçãoda esfera de governo a 

que se destinou o concurso (federal, estadual,municipal). 

 

3.3 - ENVELOPE N º "3" (PROPOSTA DE PREÇOS): 

 

3.3.1–A proposta que constará do envelope de n.º “3” deverá conter: 

 

3.3.1.1–Carta proposta de preços, de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital; e 
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3.3.1.2– Declaração de confidencialidade, conforme modelo constante no Anexo IVdeste Edital 

(Relação de Modelos). 

 

3.3.2- O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data de sua apresentação. 

 

3.3.3- O valor máximo admitido pelo Município de Ibiraçu para a execução dos serviços previstos 

nesta licitação é de R$ 176.500,00 (cento e setenta e seis mil e quinhentos reais),sendo 

desclassificada a proposta que apresentar cotação superior. 

 

3.3.4- Os preços propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessárias à 

execução total dos serviços licitados, bem como seus lucros, conforme as especificações e anexos 

contidos neste Edital. 

 

04 –DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

4.1 - O critério a ser utilizado na avaliação e julgamento das propostas e posterior adjudicação, 

observados os dispositivos constantes no artigo 45, inciso III, da Lei8.666/1993, é o de TÉCNICA E 

PREÇO. 

 

4.1.1 - Aplicam-se no julgamento das Propostas de Preços as exceções previstas nos artigos 44 e 45 

da Lei Complementar nº123/2006, em relação às microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

4.2 - A análise e julgamento das propostas serão realizados em 02 (duas) fases: classificação das 

propostas técnicas e das propostas de preço. 

 

4.2.1 – FASE DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 

 

4.2.1.1–As propostas técnicas serão julgadas tendo por base os seguintes critérios: 

 

a) Experiência profissional da equipe técnica (item 3.2.1.1), limitado a 30 (trinta) pontos: 

 

a.1 - para fins de avaliação e pontuação desse quesito, deverá ser entregue a documentação de no 

máximo 05 (cinco) profissionais; 

 

a.2 - Será pontuado o tempo em que os profissionais tenham atuado em processos de recrutamento 

e seleção, independentemente dos cargos ocupados e das empresas onde trabalharam, 

considerando-se o somatório dos pontos de cada integrante postos à disposição do trabalho, 

conforme a tabela a seguir: 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DA EQUIPE 

TÉCNICA 

NÚMERO DE PONTOS POR 

PROFISSIONAL 

Com até 1 (um) ano  0 (zero) 

Acima de 1 (um) até 2 (dois) anos  2 (dois) pontos 

Acima de 2  (dois) até 3 (três) anos 4 (quatro) pontos 

Acima de 3 (três) até 5 (cinco) anos  6 (seis) pontos 

Mais de 5 (cinco) anos  8 (oito) pontos 

 

b) Qualificação complementar da equipe técnica (item 3.2.1.2),limitado a 15 (quinze) pontos: 

 

b.1 - para fins de avaliação e pontuação deste requisito deverá ser entregue a documentação de no 

máximo 05 (cinco) profissionais; 

 

b.2 - a pontuação das qualificações complementares da equipe técnica será atribuída considerando-

se o somatório de pontos de cada integrante da equipe, deacordo com os quesitos da tabela a 

seguir: 

 

QUALIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DA EQUIPE TÉCNICA NÚMERO DE PONTOS POR 

PROFISSIONAL 

Curso de especialização 2 (dois) pontos 

Curso de mestrado 4 (quatro) pontos 

Curso de doutorado 5 (cinco) pontos 

Observação: Os pontos serão computados uma única vez emcada quesito. 

 

 

c) Qualificação técnica da licitante em quantidade de candidatos inscritos (3.2.1.3), limitado a 

20 (vinte) pontos: 

 

c.1 –a pontuação relativa à experiência anterior em quantidade de candidatos inscritos por 

concurso público far-se-á através de atestados de capacidade técnica, em nomeda licitante, e será 

atribuída de acordo com os seguintes critérios: 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EM QUANTIDADE DE 

CANDIDATOS INSCRITOS 

PONTUAÇÃO POR CONCURSO 

Concurso com até 500 candidatos 1 (um) por atestado 

Concurso com 500 a 800 candidatos 2 (dois) por atestado 

Concurso com mas de 800 candidatos 4 (quatro) por atestado 

 

d) Tempo de atuação da licitante no mercado (3.2.1.4), limitado a 15 (quinze) pontos:  

 

d.1 -a pontuação será atribuída levando-se em conta o exercício da prestação dos serviços 

pertinentes ao objeto da licitação, conforme a tabela abaixo: 
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TEMPO DE ATUAÇÃO DA LICITANTE  

NO MERCADO 

NÚMERO DE PONTOS 

Menos de 1 (um) ano 0 (zero) 

Acima de 1 (um) até 2 (dois) anos 02 (dois) pontos 

Acima de 2 (dois) até 4 (quatro) anos 04 (quatro) pontos 

Acima de 4 (quatro) até 6 (seis) anos 06 (seis) pontos 

Acima de 6 (seis) até 8 (oito) anos 08 (oito) pontos 

Acima de 8 oito) anos 15 (quinze) pontos 

 

e) Experiência da licitante em quantidade de concursos (3.2.1.5), limitados a 20(vinte) pontos:  

 

e-1 -a pontuação relativa à experiência em quantidade anterior, comprovada mediante quantidade 

de concursos públicos realizados por esfera governamental, será atribuída de acordo com os 

seguintes critérios: 

 

ESFERA GOVERNAMENTAL PONTUAÇÃO POR CONCURSO 

(máximo de pontos) 

Concurso na esfera municipal 01 (um) ponto por concurso, 

limitado a 10 (dez) pontos 

 

Concurso na esfera estadual ou federal 

02 (dois) pontos por concurso, 

limitado a 10 (dez) pontos 

 

4.3 - Depois de apurada a pontuação das propostas decorrente do somatório dos “critérios” de cada 

fator de julgamento, será calculada a “nota técnica” das propostas,resultante da divisão da 

pontuação técnica de cada uma das propostas por aquelaque obtiver maior pontuação. 

 

4.3.1 - A nota técnica de cada licitante será representada pelo somatório das notasdas alíneas "a", 

"b", "c", "d" e "e" do item 4.2.1.1. 

 

4.3.2 - Para obtenção da NOTA TÉCNICA, será aplicada a seguinte fórmula: 

 

NPT = 100 x NTA 

MNT 

onde: 

 

NPT = Nota da Proposta Técnica da licitante em questão. 

NTA = Nota Técnica da proposta em análise; 

MNT = Maior nota técnica obtida pelas licitantes. 

 

4.3.3 - As propostas das licitantes que obtiverem nota da proposta técnica (NPT) inferior a 60 

(sessenta) pontos serão desclassificadas e não poderão participar da próxima etapadesta licitação. 
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4.3.4 - Na participação de única interessada na licitação, a mesma deverá ter, nomínimo, as 

seguintes pontuações nos itens da proposta técnica, referente à soma total de cada item: 

 

Experiência profissional da equipe técnica (4.2.1.1, "a") - 

(somatório de toda equipe) 

04 (quatro) pontos 

 

Qualificação complementar da equipe técnica (4.2.1.1, "b") 04 (quatro) pontos 

Qualificação técnica da licitante (4.2.1.1, "c") 04 (quatro) pontos 

Tempo de atuação da licitante no mercado (4.2.1.1, "d") 02 (dois) pontos 

Experiência da licitante (4.2.1.1, "e") 4 (quatro) pontos 

 

4.4 – FASE DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

4.4.1 - Somente a licitante cuja proposta técnica seja considerada completa e em conformidadecom 

as exigências deste Edital poderá ter seu envelope de n.º "3" aberto e sua proposta de preços 

julgada. 

 

4.4.2- Serão eliminadas as propostas de preços que: 

 

4.4.2.1 -estiverem incompletas, isto é, não contiverem informações suficientemente clarasde forma 

a permitir a perfeita identificação quantitativa e qualitativa dosserviços licitados; 

 

4.4.2.2 -contiverem qualquer limitação ou condição divergente desta licitação; 

 

4.4.2.3 -apresentarem preços superiores aos estabelecidos nesta licitação; 

 

4.4.2.4-apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta licitação; ou 

 

4.4.2.5 -apresentarem, com as eventuais correções procedidas pela Comissão Permanente de 

Licitação, conforme observação a seguir, um valor total maior do que o valor máximo orçado pelo 

Município de Ibiraçu. 

 

Observação: Nos casos em que a Comissão Permanente de Licitaçãoconstate a existência de erros 

numéricos nas propostas, serãoprocedidas às correções necessárias para apuração dos preços 

globais, obedecidas as seguintes disposições: 

 

a) havendo divergência entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado 

por extenso, prevalecerá este último; 

 

b) havendo cotação de preços unitários com mais de duas casas decimais, a Comissão desprezará os 

mesmos, mantendo-se com 02 (duas)casas decimais. 

 

4.4.3- As propostas de preços aprovadas serão classificadas em ordem crescente. 
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4.4.4- A nota do Preço de cada licitante será calculada segundo a fórmula apresentadaa seguir: 

 

NPP = 100 x MPP 

PA 

onde: 

 

NPP = Nota da Proposta de Preços da empresa em questão; 

MPP = Menor Preço Proposto; 

PA = Valor da Proposta em Análise. 

 

Observação: As notas assim obtidas devem ser arredondadas até os centésimos. 

 

4.5 – PONDERAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICA – PREÇO: 

 

4.5.1- A pontuação da Nota Final será calculada pela média ponderada entre os pontos obtidos na 

proposta técnica (NPT) e na proposta de preços (NPP), obedecendo a seguinte razão e de acordo 

com a fórmula abaixo: 

 

Proposta Técnica  =70% (setenta por cento) 

Proposta de Preços                =30% (trinta por cento) 

Total     = 100% (cem por cento) 

 

NF = (70 x NPT) + (30 x NPP) 

100 

 

onde: 

 

NF = Nota classificatória Final da licitante em questão. 

NPT = Nota da Proposta Técnica da licitante em questão. 

NPP = Nota da Proposta de Preços da licitante em questão. 

 

Observação: A Nota Final (NF) será calculada com duas casas decimais, sem arredondamentos, 

sendo desprezadas as demais casas. 

 

4.5.2- A classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores das notas finais. 

 

4.6 –FASE FINAL DE CLASSIFICAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO: 

 

4.6.1 - A fase final de classificação para adjudicação obedecerá aos seguintes critérios: 

 

4.6.1.1 -Se a nota classificatória final mais bem classificada não tiver sido alcançada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver nota por microempresa ou empresa de 

pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) inferior à melhor nota, situação denominada por 

empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 
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a.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá,no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas após a convocação pela Comissão permanente de Licitação, nos termos 

estabelecidos na Lei Complementar nº123/2006, apresentar nova proposta superior àquela 

considerada vencedora docertame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste 

Edital,sob pena de preclusão. A microempresa ou empresa de pequeno porte somente será 

considerada detentora da melhor proposta caso sua nota final, resultante da ponderação entre os 

fatores técnica e preço, seja maior do que a licitante originalmente melhor classificada; 

 

a.2 - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequenoporte, na forma da 

alínea anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese desta condição, na ordem classificatória,para o exercício do mesmo direito; 

 

a.3 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ouempresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condição, será realizado 

sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 

a.4- a Comissão Permanente de Licitação colherá em envelopes lacrados, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, a contar da intimação do resultado do julgamento, as propostas das microempresas 

ou empresa de pequeno porte que tenham interesse em exercerseu direito de preferência, caso a 

microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no certame não comprove sua 

regularidade fiscal ou deixe de assinar o contrato nos prazos estipulados. 

 

4.6.1.2 -Na hipótese da não-contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto 

licitado será adjudicado em favorda proposta originalmente vencedora do certame. 

 

4.6.1.3 -No caso de empate entre as propostas de maior nota final (NF), a classificação se fará, 

obrigatoriamente, e sucessivamente, pelos seguintes critérios: 

 

a.1 –a proponente que tiver a maior nota técnica; 

 

a.2 - por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 

 

4.6.2- Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitaçãopoderá 

fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas, escoimadas 

das causas que motivaram a desclassificação. 

 

4.6.3- Não se considerará como critério de classificação e nem de desempate das propostas, 

qualquer oferta de vantagem não prevista. 

 

4.6.4- O Município de Ibiraçu poderá desclassificar licitantes até a assinaturado contrato, por 

despacho fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimentoe sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fato oucircunstância anterior ou posterior ao 
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julgamento da licitação que desabone sua idoneidadeou capacidade financeira, técnica ou 

administrativa. 

 

05 – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1 - O prazo total para execução integral dos serviços será de acordo com o estabelecidono Anexo 

III deste Edital, contados a partir da assinatura do contrato. 

06 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

  

6.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

SEÇÃO III 

RELAÇÃO DE MODELOS E ANEXOS 

 

01- Fazem parte deste Edital os seguintes Anexos: 

 

1.1 -Anexo I: Minuta do Contrato; 

 

1.2 -Anexo II: Modelo de Carta Proposta de Preços; 

 

1.3 -Anexo III: Termo de Referência; 

 

1.4 -Anexo IV: Relação de Modelos. 

 

Ibiraçu, 21 de agosto de 2014. 

 

 

Angela Mª T.Polezeli 

Presidente da CPL 
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ANEXO I 

 

MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

TERMO DE CONTRATO Nº ……../2014 

 

Contrato de prestação de serviços que entre 

si celebram a Prefeitura Municipal de 

Ibiraçu e a empresa (instituição) 

…………………………., na forma abaixo. 

 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Conde 

D’Eu, n.º 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o n.º 27.165.208/0001-17, neste ato 

representado pelo Prefeito Exmº. Sr. EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, brasileiro, solteiro, 

agricultor, inscrito no CPF sob o n° 979.396.177-53, C. I n° 951.826-ES, residente na Rua Fazenda da 

Penha, Zona Rural, Taquaraçu, Ibiraçu/ES, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado 

e a empresa .............................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 

..................., com sede na Rua .................... ............ CEP ..........., representada neste ato pelo Sr. ..........................., 

brasileiro (a), (estado Civil), inscrito no CPF sob n.º ............. residente na Rua ....................................... CEP 

.............., doravante denominada CONTRATADA e de outro lado, ………………., inscrita no CNPJ/MF 

sob nº ……………, com sede na ……………………, Estado ……………….., neste ato representada por 

…………….., portadordo CPF de n.º …………….. e CI de n.º ………………., doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, têm por si, justo e avençado e celebram, por forçado presente 

instrumento, contrato de prestação de serviços mediante as seguintes cláusulas e condições, as 

quais prevalecerão entre as contratantes em tudo quanto seconformarem e não conflitarem com as 

prescrições legais, regulamentares e administrativasque regem a matéria. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.0 - Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de planejamento, 

organização, realização e processamento de resultados, de concurso público para provimento dos 

cargos da estrutura administrativa da CONTRATANTE, declarandoa CONTRATADA que se encontra 

em condições de executar os serviços em estrita observância e obediência com o indicado nas 

especificações e na documentação levadaa efeito pela Tomada de Preços nº 008/2014, devendo ser 

observadas  integral e rigorosamente as especificações aprovadas pela autoridade competente. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2.0 - O valor global para execução dos serviços é de R$ XXXX (XXXX). 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO 

3.0 - Os preços serão fixos e irreajustáveis. 
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CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1 - Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordembancária ou crédito 

em conta corrente, no prazo não superior a 21 (vinte e um) dias, contados da data de verificação do 

adimplemento de cada parcela. 

 

4.2 - O pagamento pelos serviços prestados será efetuado conforme o seguinte cronograma: 

 

4.2.1-30% (trinta por cento), após o encerramento e homologação das inscrições; 

 

4.2.2- 40% (quarenta por cento), após a aplicação das provas; e 

 

4.2.3- 30% (trinta por cento), após a homologação do concurso. 

 

4.3 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partirde sua 

regularização por parte da CONTRATADA. 

 

4.4 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, emcaso de mora, será 

calculada considerando a data do vencimento da obrigação e doseu efetivo pagamento, de acordo 

com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore. 

 

4.5 - Ocorrendo erros na apresentação da nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADApara 

correção, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicaráem postergação da data 

do pagamento por igual número de dias, sem queisto gere encargos financeiros para a 

CONTRATANTE. 

 

4.6 - A CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquertítulo, lhe 

forem devidas pela CONTRATADA em decorrência de inadimplementodo contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

 

5.1 - O prazo de início da execução do objeto do presente contrato será de imediato após 

assinaturado contrato. 

 

5.2 - O prazo de vigência do presente contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias. 

 

5.3 - O contrato poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que haja interessepor parte 

da CONTRATANTE e mediante justificativa aceita pela mesma, observadasas condições previstas na 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  

6 - As despesas com o pagamento devido à CONTRATADA correrão por conta da seguintedotação 

constante do Orçamento da CONTRATANTE para o exercício de2014: 

 

050- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

001- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

050001.0412200022.017 – Realização de concurso público 

33903900000 – Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 

10000000 – Fonte de recursos ordinários 

0000098 – Ficha. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 

 

7.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões até o limite fixado na Lei nº 8.666/1993. 

7.2 - A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato somente será reputada 

válida por acordo de ambas as partes contraentes, tomadas expressamentepor termo aditivo, que 

ao presente aderirá. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 - A Contratada obriga-se a efetuar todos os trabalhos relativos aoconcurso público, tais como 

planejamento, preparação de editais, preparação e realizaçãode provas objetivas, correção através 

de leitura ótica ou manual, classificaçãodos candidatos, envio de todas as publicações que se 

fizerem necessários para os órgãos de publicidade e entrega dos resultados finais, juntamente com 

relatóriofinal e demais documentos, que deverão ficar de posse do Município de Ibiraçu. 

 

8.2 - As provas, exclusivamente objetivas, deverão obedecer a programas básicos e/ou bibliografia 

determinados pelo Município de Ibiraçu , conforme o Anexo IIIdeste Edital (Termo de Referência). 

 

8.3 - As despesas com divulgação ficarão a cargo da Contratada, sendo que a disponibilidade do 

local para a aplicação das provas caberá ao Município de Ibiraçu. 

 

8.4 -A Contratada deverá disponibilizar, a qualquer momento, quaisquer documentos 

solicitadospeloMunicípio de Ibiraçu, em virtude de prestação de contas ao Tribunalde Contas do 

Estado do Espírito Santo. 

 

8.5 - A Contratada, conforme impõe a ética profissional, se compromete a não revelar o conteúdo 

das provas a quem quer que seja, antesda realização das mesmas. 

 

8.6- Na execução do objeto do presente edital, compete à Contratada: 

 

8.6.1 -planejar, organizar e realizar o concurso público em conformidade com os termosda proposta 

e os do contrato; 
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8.6.2 -elaborar os editais normativos do concurso, os manuais de orientação aos candidatos, os 

avisos, os comunicados e os demais atos relacionados aos diversos certames, submetendo-os à 

prévia aprovação do Município de Ibiraçu; 

 

8.6.3 -responsabilizar-se pela expedição das guias de recolhimento das taxas de inscriçãodos 

candidatos e pelo recebimento dos respectivos valores; 

 

8.6.4 -responsabilizar-se pelo recebimento das inscrições dos candidatos, fazendo-o através da 

internet, por meios que facilitem a inscrição por todos os possíveisinteressados; 

 

8.6.5-fornecer ao Município de Ibiraçu relatórios demonstrativos, com indicaçãoda totalidade de 

inscritos e a relação nominal em ordem alfabética paracada cargo; 

 

8.6.6-fornecer ao Município de Ibiraçu, após a realização de cada fase do concurso,relatórios 

contendo as listagens dos resultados apurados e a listagem oficialpara a homologação dos 

resultados; 

 

8.6.7-providenciar a convocação, seleção, formação e treinamento de equipe para aplicação das 

provas, garantindo todo e qualquer atendimento ao candidato; 

 

8.6.8-responsabilizar-se pelo recrutamento e formação das bancas examinadoras para elaborar e 

corrigir as provas a serem aplicadas e examinar eventuais recursos; 

 

8.6.9-manter absoluto sigilo, inclusive em relação aos agentes do Município de Ibiraçu, no que se 

refere à elaboração, reprodução, guarda, transporte, distribuiçãoe segurança das provas a serem 

aplicadas, cujo acesso às informaçõespertinentes ficará restrito às pessoas responsáveis pelo 

trabalho; 

 

8.6.10-abster-se de dar publicidade acerca de quaisquer informações referentes aoconcurso, o que 

somente poderá ser feito após a prévia e expressa autorização do Município de Ibiraçu; 

 

8.6.11-responsabilizar-se pela recepção, exame e resolução de consultas e recursos interpostosem 

qualquer fase do concurso, submetendo as decisões às instâncias que vierem a ser definidas nos 

editais normativos dos concursos e, uma vez resolvidasas questões, dar conhecimento formal ao 

Município de Ibiraçu,inclusive com a entrega das cópias dos atos praticados; 

 

8.6.12-prestar assessoria jurídica ao Município de Ibiraçu, de forma a orientá-loe auxiliá-lo na 

elaboração de respostas a interpelações e ações judiciais e extrajudiciais que decorram do concurso 

e desde que digam respeito aos serviços prestados pela empresa contratada; 

 

8.6.13-responsabilizar-se pela elaboração, aplicação e correção das provas, observando-se, ainda, o 

seguinte; 
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8.6.13.1 –a elaboração, digitação, revisão técnica e reprodução das provas objetivas, bem como a 
elaboração e impressão dos cartões- resposta, serão de responsabilidade dos profissionais 
técnicoscomponentes da banca da proponente; 

 
8.6.13.2– a impressão das provas deverá ser em ambiente altamente sigiloso, em quantidade 
suficiente para atender ao número de inscritos, incluindo reservas; 

 
8.6.13.3– as provas deverão ser acondicionadas em sacos lacrados eindevassáveis e deverão ser 
entregues no dia e horário estipulado para aaplicação das mesmas, nas salas determinadas para tal, 
os quais serão abertosna presença dos fiscais e dos candidatos; 

 
8.6.13.4– o transporte e entrega das provas nos respectivos locais de aplicação será feito pela 
Contratada e sem ônus para a Contratante. 
 
8.6.13.5– elaboração de atas e listas de presença em todas as fases do certame. 
 
8.6.13.6– sinalização do espaço físico destinado à realização das provas, a sercedido pela 
Contratante. 
 
8.6.13.7 – fornecimento do gabarito oficial, no primeiro dia útil após a data dasprovas. 

 

8.6.14-manter todas as condições de habilitação que ensejaram a sua contratação, durantetoda a 

vigência do contrato; 

 

8.6.15-atender às solicitações do Município de Ibiraçu, com vistas ao aperfeiçoamentodos serviços 

contratados; 

 

8.6.16-divulgar os resultados do concurso, bem como dos atos e avisos obrigatórios,além das 

matérias que entender necessárias à maior divulgação do concurso; 

 

8.6.17-prestar todo e qualquer atendimento ao candidato, pelos meios disponíveis (telefone e/ou e-

mail); 

 

8.6.18-promover ampla divulgação do concurso público, através de jornais de grande circulação, 

pela rádio local e pela internet; 

 

8.6.19-providenciar publicações sobre a divulgação do edital, inscrições, locais e horáriosde provas, 

gabaritos, resultados e convocações, em jornais de ampla divulgação, Diário Oficial do Estado e pela 

internet; 

 

8.6.20-manter contato permanente com o Município de Ibiraçu, durante o decorrer do processo, 

para mediar informações e esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1 - Compete ao Município de Ibiraçu, ora Contratante: 
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9.1.1-fornecer número de conta bancária específica para o recebimento dos valores relativos às 

inscrições do concurso público, que poderão ser efetuadas através de site da Contratada e, se 

necessário, com pessoal técnico da Contratada, treinado para melhor atendimento aos candidatos 

durante o período de inscrições, em local indicado pela Contratante; 

 

9.1.2-receber e protocolar eventuais recursos administrativos, encaminhando-os deimediato à 

Contratada; 

 

9.1.3-disponibilizar, sem ônus para a Contratada, local adequado em sua sede, assimcomo pessoal 

de apoio, para a realização das provas e do ato público de sorteio, se este for oúltimo critério de 

desempate designado no edital do concurso público; 

 

9.1.4-coordenar, acompanhar e supervisionar a execução das atividades do concurso, garantindo a 

observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,publicidade, eficiência, 

economicidade e transparência; 

 

9.1.5-subsidiar a empresa ou instituição Contratada com informações necessárias àrealização das 

atividades; 

 

9.1.6-comunicar à empresa ou instituição Contratada todas as ocorrências de que 

tenhaconhecimento e cuja resolução esteja na responsabilidade da mesma; 

 

9.1.7-fornecer a legislação específica pertinente à matéria; 

 

9.1.8-fiscalizar a execução dos serviços contratados, através de Comissão designada para tal fim,o 

qual registrará as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinandoas medidas 

necessárias à regularização das falhas observadas, atravésde notificação à Contratada; 

 

9.1.9-publicar os editais relativos ao concurso público em seu endereço eletrônico na internet. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

 

10.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências 

contratuais e as previstas na Lei nº8.666/1993, inclusive: 

 

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pelo atraso injustificado naexecução 

deste contrato, ou a sua inexecução parcial; 

 

b) suspensão do direito de participar em licitações do licitador pelo prazo de até 02(dois) anos, 

conforme a gravidade da infração; 

 

c) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE, observando-se o 

disposto no artigo 78 e incisos da Lei nº 8.666/1993. 
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

 

11.1 - A rescisão do contrato poderá ser: 

 

11.1.1 -determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE; 

 

11.1.2 - por acordo entre as partes; 

11.1.3 - judicial, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS DE RESCISÃO 

 

12.1 - Constituem motivos para rescisão do contrato: 

 

12.1.1 - o não cumprimento de cláusulas contratuais especificações e prazos; 

 

12.1.2 - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

 

12.1.3 - o atraso injustificado no início dos serviços; 

 

12.1.4 - a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

 

12.1.5 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, ou a associação da contratada com outrem; 

 

12.1.6 - o desatendimento das determinações regulares de autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

 

12.1.7 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do artigo 67e seus 

parágrafos, da Lei nº 8.666/1993; 

 

12.1.8 - a decretação de falência, pedido de concordata ou instalação de insolvência civil; 

 

12.1.9 - a dissolução da sociedade; 

 

12.1.10 - razões de interesse do público, justificados e determinados pela CONTRATANTE; 

 

12.1.11 - demais situações previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÃO GERAL 

 

13.1 - Integram e completam o presente instrumento, para todos os fins de direito, obrigando as 

partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Tomada de Preços n.º 
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008/2014, juntamente com seus anexos, declarações, habilitação, documentação técnica e proposta 

de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CONHECIMENTO DAS PARTES E FORO 

 

14.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, para dirimir as dúvidas e 

os casos omissos. 

 

E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) viasde igual teor e forma 

e para o mesmo efeito diante das testemunhas a tudo presentes. 

 

 

Ibiraçu-ES, …….. de ……………………. de 2014. 

 

 

__________________________________________ 

EDUARDO MAROZZI ZANOTI 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

__________________________________________ 

……………….Nome da Empresa ………………... 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

01 -______________________________________  

 

 

02 - ______________________________________ 
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PROCESSO Nº 3055/2013 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

(Papel timbrado da proponente) 

 

 

(Local e data) 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

 

Ref: Edital de Tomada de Preços n.º 008/2014 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Submetemos à sua apreciação a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, 

assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na 

preparação da mesma e declarando aceitar as condições prescritas nos documentos da referida 

Tomada de Preços. 

 

O valor global de nossa proposta para os serviços é de R$ ………XXXX………. 

(…..XXXX…...), já incluídostodos os encargos sociais. 

 

A validade desta proposta é de ….XX…. (..XXXX..) dias, contados a partir da data 

desua apresentação. 

 

Os pagamentos serão realizados conforme segue: 

 

a) 30% (trinta por cento), após o encerramento e homologação das inscrições; 

 

b) 40% (quarenta por cento), após a aplicação das provas; e 

 

c) 30% (trinta por cento), após a homologação do concurso. 

 

Comprometemo-nos a executar integralmente os serviços, conforme etapas 

eprazo estabelecidos nessa licitação, após a assinatura do contrato. 

Declaramos que, se vencedores dessa licitação: 
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a) disponibilizaremos para a prefeitura Municipal de Ibiraçu toda a estrutura 

necessáriapara a perfeita execução dos serviços; 

 

b) manteremos à frente dos serviços, em regime de tempo integral, desde o seu 

inícioaté o final, um profissional com vinculação à nossa empresa, com poderes para 

nosrepresentar amplamente junto à Prefeitura Municipal de Ibiraçu, inclusive para receber e 

expedir correspondência relativa à execução dos serviços. Na falta ou impedimento desse 

profissional, haverá um preposto para substituí-lo, incumbindo-nos a submeter o currículo de 

ambos à aprovação do Município de Ibiraçu; 

 

c) não divulgaremos a natureza ou o conteúdo de quaisquer informações de 

propriedade do Município de Ibiraçu, ou custodiadas pela mesma, em seus ambientes de atuação, à 

qual tenha acesso, salvo sob autorização formal e expressa do responsável pela informação, 

reafirmando nosso compromisso na guarda, manuseio ou utilização criteriosos destas informações, 

e que este compromisso subsistirá mesmo após a extinção do vínculo entre as partes, pelos prazos 

previstos na legislação vigente; 

 

d) desde que convocados a firmarmos o respectivo contrato, deverá assiná-lo o 

nosso representante legal, nos termos do que dispõem os atos constitutivos desta empresa,o(s) 

Senhor(es) …….XXXX…………. (qualificação, identidade, CPF e endereço residencial). 

 

Informamos, finalmente, que utilizaremos a equipe técnica e administrativa que 

for necessária à perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou 

aumentar a quantidade dos mesmos, desde que assim o exija a fiscalização do Município de Ibiraçu, 

dentro das condições contratuais. 

 

Atenciosamente, 

 

 

…………………………………. 

(Nome e assinatura do representante legal da proponente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014 

PROCESSO Nº 3055/2013 

 

ANEXO III 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01 - DO OBJETO 

 

1.1 - O presente documento objetiva definir as diretrizes para a realização de concursopúblico para 

provimento de cargos públicos efetivos, para suprir as demandas do Município de Ibiraçu. 

 

1.2 - Para tanto, é necessária a contratação de empresa ou instituição especializadaem organização 

e realização de concurso público para provimento dos seguintes cargos e quantitativos abaixo 

indicados: 
Quadro de Cargos  

 

NOMENCLATURA 

VAGAS 

DISPONIVEIS 
P/ 

CONCURSO 

SALÁRIO 

 

LEI/ 
DECRETO 

CH 

Ajudante de Operador de 
Máquinas 

 Cadastro 
Reserva 724,00 

Dec. 

2822/1998 
40 horas 

Assistente Social 
03 + Cadastro 

Reserva 1.554,60 
Dec. 

2822/1998 
30 horas 

Auxiliar Administrativo 
02 + Cadastro 

Reserva 724,00 
Dec. 

2822/1998 
40 horas 

Berçarista 

 

18 + Cadastro 

Reserva 
724,00 

Lei  

2741/2006

2953/2009 
3321/2012 

40 horas 

Contador 
01 + Cadastro 

Reserva 
1.554,60 

Lei 
2458/2003 

30 horas 

Coveiro 
01 + Cadastro 

Reserva 724,00 
Dec. 

2822/1998 
40 horas 
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Cuidador 
08 + Cadastro 

Reserva 
724,00 

Lei 
3544/2014 

40 horas 

Enfermeiro 
01 + Cadastro 

Reserva 1.554,60 
Dec. 

2822/1998 
30 horas 

Engenheiro Civil 
01 + Cadastro 

Reserva 
1.554,60 

Lei 
2458/2003 

30 horas 

Farmacêutico 
01 + Cadastro 

Reserva 
1.554,60 

Lei 
2736/2006 

30 horas 

Fiscal de obras 
01 + Cadastro 

Reserva 724,00 
Dec. 

2822/1998 
40 horas 

Fiscal de posturas 
01+ Cadastro 

Reserva 724,00 
Dec. 

2822/1998 
40 horas 

Fiscal de rendas e tributos 
01 + Cadastro 

Reserva 724,00 
Dec. 

2822/1998 
40 horas 

Fisioterapeuta 
01 + Cadastro 

Reserva 
1.554,60 

Lei 
2736/2006 

30 horas 

Fonoaudiólogo 
Cadastro de 

Reserva 
1.554,60 

Lei 
2741/2006 

30 horas 

Médico  
03 + Cadastro 

Reserva 1.554,60 
Dec. 

2822/1998 
20 horas 

Médico Clínico Plantonista 
07 + Cadastro 

Reserva 
3.287,36 

Lei 
2736/2006 

Plantão 24h 
semanais 

Médico Veterinário 
01 + Cadastro 

Reserva 
1.554,60 

Lei 
2736/2006 

30 horas 

Motorista de Ambulância 
03 + Cadastro 

Reserva 724,00 
Dec. 

2822/1998 
40 horas 

Motorista de Veículo Leve 
06 + Cadastro 

Reserva 724,00 
Dec. 

2822/1998 
40 horas 

Motorista de Veículo Pesado 
04+ Cadastro 

Reserva 724,00 
Dec. 

2822/1998 
40 horas 
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Nutricionista 

Cadastro 
Reserva 1.544,60 

Lei  

2458/2008 
3566/2014 

30 horas 

Odontólogo 
01 + Cadastro 

Reserva 1.554,60 
Dec. 

2822/1998 
30 horas 

NOMENCLATURA 

VAGAS 

DISPONIVEIS 
P/ 

CONCURSO 

SALÁRIO 

 

CH 

Oficial administrativo 
06 + Cadastro 

Reserva 766,42 
Dec. 

2822/1998 
40 horas 

Operador de máquinas 
01 + Cadastro 

Reserva 766,42 
Dec. 

2822/1998 
40 horas 

Pedreiro 
02 + Cadastro 

Reserva 724,00 
Dec. 

2822/1998 
40 horas 

Professor MAMP A 
20 + Cadastro 

Reserva 1.060,85 
Leis2001/1
9972414/2

003 
25 Horas 

Professor MAMP B - Matemática 

01 + Cadastro 

Reserva 1.066,55 

Leis 

2001/1997 
2414/2003 

25 Horas 

Professor MAMP B – Ed. Física 
01 + Cadastro 

Reserva 1.066,55 
Leis2001/1

997 

2741/2006 

25 Horas 

Professor MAMP P 

03 + Cadastro 

Reserva 1.066,55 

Leis2001/1

997 
2414/2003 

25 Horas 

Psicólogo 
01 + Cadastro 

Reserva 1.554,60 
Dec. 

2822/1998 
30 horas 

Psicopedagogo 
Cadastro 
Reserva 

1.284,92 
Lei 

2741/2006 
30 horas 

Recepcionista Saúde 
02 + Cadastro 

Reserva 
724,00 

Lei 
2736/2006 

40 horas 
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Servente 
18 + Cadastro 

Reserva 724,00 
Dec. 

2822/1998 
40 horas 

Tec. de edificações 
01 + Cadastro 

Reserva 766,42 
Dec. 

2822/1998 
40 horas 

Tec. de Enfermagem  
10 + Cadastro 

Reserva 
766,42 

Lei 
2458/2003 

40 horas 

Técnico de Radiologia 
01 + Cadastro 

Reserva 
766,42 

Lei 
2736/2006 

24 horas 

Trabalhador Braçal 
20 + Cadastro 

Reserva 724,00 
Dec. 

2822/1998 
40 horas 

Vigia 
03 + Cadastro 

Reserva 724,00 
Dec. 

2822/1998 
40 horas 

 

01 –DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 - A contratação pleiteada visa a prestação de serviços, concernentes à realização de concurso 

público para o provimento de vagas no quadro de pessoal para o Município de Ibiraçu, para os 

cargos e quantitativos estabelecidos neste Termo deReferência. 

 

2.2 - O concurso público deverá constar de uma única etapa eliminatória, composta de prova 

objetiva, para cada um dos cargos ofertados. 

 

2.3 - As provas deverão avaliar as habilidades dos candidatos, compreendendo 

conhecimentosespecíficos, compreensão e aplicação de conhecimento em situações práticas. 

 

2.4 - A empresa ou instituição contratada responsabilizar-se-á pela prestação dos 

serviços,consignados no item 8.2 deste documento. 

 

03 –DOS VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO 

 

3.1. O custo médio estimado para a contratação pleiteada é de R$ 176.500,00 (cento e setenta e seis 

mil e quinhentos reais), tomando-se por base os orçamentos apresentadosem prévia coleta de 

preços, constante do processo administrativo n.º 3055/2013. 

04 –DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1 - O pagamento dos serviços de realização do concurso público será efetuado em 03 (três) 

parcelas, sempre mediante a apresentação da respectiva nota fiscal: 
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4.1.1-30% (trinta por cento), após o encerramento e homologação das inscrições; 

 

4.1.2- 40% (quarenta por cento), após a aplicação das provas; e 

 

4.1.3- 30% (trinta por cento), após a homologação do concurso. 

 

05 –DO PRAZO CONTRATUAL 

 

5.1 - O prazo de vigência do contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias, contados de 

suaassinatura. 

 

06 –DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

6.1 - As propostas apresentadas deverão ser julgadas segundo o critério de técnica e preço. 

 

07 –DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRAENTES 

 

7.1 - OMunicípio de Ibiraçu, além do objeto do contrato, para a perfeita execução,obrigar-se-á a: 

 

7.1.1 - coordenar, acompanhar e supervisionar a execução das atividades do concurso,garantindo a 

observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,publicidade, eficiência, 

economicidade e transparência; 

 

7.1.2 - subsidiar a empresa contratada com informações necessárias à realização das atividades; 

 

7.1.3 - participar, em conjunto com a empresa contratada, da análise e aprovação do editaldo 

concurso; 

 

7.1.4 - comunicar à empresa contratada todas as ocorrências de que tenha conhecimentoe cuja 

resolução esteja na responsabilidade da mesma; 

 

7.1.5 - manter contato permanente com a empresa contratada, durante o decorrer do processo,para 

mediar informações e esclarecimentos que se fizerem necessários; 

 

7.1.6 - fornecer a legislação específica pertinente à matéria e demais exigências; 

 

7.1.7 - proporcionar os meios adequados para que a empresa contratada possa executaros serviços 

contratados, dentro das normas estabelecidas; 

 

7.1.8 - fiscalizar a execução dos serviços contratados, através de Comissão designada para tal fim, a 

qual registrará as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando as medidas 

necessárias à regularização das falhas observadas, através de notificação à contratada. 
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7.1.9 - disponibilizar espaço físico para a realização das provas. 

 

7.2 - A empresa contratada, além do objeto do contrato, para a perfeita execução,obrigar-se-á a: 

 

72.1 - planejar, organizar e realizar o concurso público em conformidade com os termosda proposta 

e os do contrato; 

 

7.2.2 - elaborar os editais normativos do concurso, os manuais de orientação aos candidatos, os 

avisos, os comunicados e os demais atos relacionados aos diversos certames, submetendo-os à 

prévia aprovação do Município de Ibiraçu; 

 

7.2.3 - responsabilizar-se pela expedição das guias de recolhimento das taxas de inscrição dos 

candidatos e pelo recebimento dos respectivos valores; 

 

7.2.4 - responsabilizar-se pelo recebimento das inscrições dos candidatos, fazendo-o atravésda 

internet, por meios que facilitem a inscrição por todos os possíveis interessados; 

 

7.2.5 - fornecer ao Município de Ibiraçu relatórios demonstrativos, com indicaçãoda totalidade de 

inscritos e a relação nominal em ordem alfabética paracada cargo; 

 

7.2.6 - fornecer ao Município de Ibiraçu, após a realização de cada fase do concurso, relatórios 

contendo as listagens dos resultados apurados e a listagem oficialpara a homologação dos 

resultados; 

 

7.2.7 - providenciar a convocação, seleção, formação e treinamento de equipe para aplicação das 

provas, garantindo todo e qualquer atendimento ao candidato; 

 

7.2.8 -responsabilizar-se pelo recrutamento e formação das bancas examinadoras para elaborar e 

corrigir as provas a serem aplicadas e examinar eventuais recursos; 

 

7.2.9- manter absoluto sigilo, inclusive em relação aos agentes do Município de Ibiraçu, no que se 

refere à elaboração, reprodução, guarda, transporte, distribuiçãoe segurança das provas a serem 

aplicadas, cujo acesso às informações pertinentes ficará restrito às pessoas responsáveis pelo 

trabalho; 

 

7.2.10 -abster-se de dar publicidade acerca de quaisquer informações referentes ao concurso, o que 

somente poderá ser feito após a prévia e expressa autorizaçãodo Município de Ibiraçu; 

 

7.2.11 - responsabilizar-se pela recepção, exame e resolução de consultas e recursos interpostosem 

qualquer fase do concurso, submetendo as decisões às instânciasque vierem a ser definidas nos 

editais normativos dos concursos e, uma vez resolvidasas questões, dar conhecimento formal ao 

Município de Ibiraçu, inclusive com a entrega das cópias dos atos praticados; 
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7.2.12 - prestar assessoria jurídica ao Município de Ibiraçu, de forma a orientá-la e auxiliá-la na 

elaboração de respostas a interpelações e ações judiciais e extra judiciais que decorram do 

concurso e desde que digam respeito aos serviços prestados pela empresa contratada; 

 

7.2.13 - responsabilizar-se pela elaboração, aplicação e correção das provas, observando-se, ainda, 

o seguinte; 

 
7.2.13.1 –a elaboração, digitação, revisão técnica e reprodução das provas objetivas, bem como a 
elaboração e impressão dos cartões- resposta, serão de responsabilidade dos profissionais 
técnicoscomponentes da banca da proponente; 

 
7.2.13.2 –a impressão das provas deverá ser em ambiente altamente sigiloso,em quantidade 
suficiente para atender ao número de inscritos, incluindo reservas; 

 
7.2.13.3 –as provas deverão ser acondicionadas em sacos lacrados eindevassáveis e deverão ser 
entregues no dia e horário estipulado para a aplicação das mesmas, nas salas determinadas para tal, 
os quais serão abertosna presença dos fiscais e dos candidatos; 

 
7.2.13.4 –o transporte e entrega das provas nos respectivos locais de aplicação será feito pela 
Contratada e sem ônus para a Contratante. 

 
7.2.13.5 – elaboração de atas e listas de presença em todas as fases do certame. 

 
7.2.13.6– sinalização do espaço físico destinado à realização das provas, a ser cedido pela 
Contratante. 

 
7.2.13.7 – fornecimento do gabarito oficial, no primeiro dia útil após a data das provas. 

 

7.2.14 - manter todas as condições de habilitação que ensejaram a sua contratação, durantetoda a 

vigência do contrato; 

 

7.2.15 - atender às solicitações do Município de Ibiraçu, com vistas ao aperfeiçoamento dos serviços 

contratados; 

 

7.2.16 - divulgar os resultados do concurso, bem como dos atos e avisos obrigatórios, além das 

matérias que entender necessárias à maior divulgação do concurso; 

 

7.2.17 - prestar todo e qualquer atendimento ao candidato, pelos meios disponíveis (telefone e/ou 

e-mail); 

 

7.2.18 - promover ampla divulgação do concurso público, através de jornais de grande 

circulação,pela rádio local e pela internet; 

 

7.2.19 - providenciar publicações sobre a divulgação do edital, inscrições, locais e horários de 

provas, gabaritos, resultados e convocações, em jornais de ampla divulgação, Diário Oficial do 

Estado e pela internet; 
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7.2.20 - manter contato permanente com o Município de Ibiraçu, durante o decorrer do processo, 

para mediar informações e esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

7.3 - A contratada se comprometerá, ainda, a assegurar a participação dos Conselhos Regionais do 

Espírito Santo: de Contabilidade, de Administração; Assistência Social; Engenharia Civil; Farmácia; 

Fisioterapia; Fonoaudiólogo; Medicina; Medicina Veterinária, Nutricionista, Odontologia, Psicologia, 

Enfermagem e Ministério da Educação e Cultura, na realização do concurso para os cargos de 

constante no Quadro de Cargos. 

 

08 –DAS DIRETRIZES QUANTO AO CONCURSO PÚBLICO 

 

8.1 - A taxa de inscrição a ser cobrada do candidato não excederá ao valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor da remuneração inicial do cargo disputado. 

 

8.2 - Não haverá isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, ressalvados oscasos 

especificados em lei, cujo ônus caberá ao Município de Ibiraçu. 

 

8.3 – A Nomenclatura, Vagas, Salários, Nº das Leis e Carga horária, objeto do concurso público são 

os seguintes: 

 
Quadro de Cargos  

NOMENCLATURA 

VAGAS 
DISPONIVEIS 

P/ 

CONCURSO 

SALÁRIO 

 

LEI/ 

DECRETO 

CH 

Ajudante de Operador de 

Máquinas 

 Cadastro 

Reserva 724,00 

Dec. 

2822/199
8 

40 horas 

Assistente Social 

03 + Cadastro 

Reserva 1.554,60 

Dec. 

2822/199
8 

30 horas 

Auxiliar Administrativo 

02 + Cadastro 

Reserva 724,00 

Dec. 

2822/199
8 

40 horas 

Berçarista 

 

18 + Cadastro 
Reserva 

724,00 

Lei  

2741/200
62953/20

09 

3321/201

40 horas 
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2 

Contador 
01 + Cadastro 

Reserva 1.554,60 
Lei 

2458/200
3 

30 horas 

Coveiro 

01 + Cadastro 

Reserva 724,00 

Dec. 

2822/199
8 

40 horas 

Cuidador 
08 + Cadastro 

Reserva 724,00 
Lei 

3544/201

4 

40 horas 

Enfermeiro 

01 + Cadastro 
Reserva 1.554,60 

Dec. 

2822/199

8 

30 horas 

Engenheiro Civil 
01 + Cadastro 

Reserva 1.554,60 
Lei 

2458/200
3 

30 horas 

Farmacêutico 
01 + Cadastro 

Reserva 1.554,60 
Lei 

2736/200

6 

30 horas 

Fiscal de obras 

01 + Cadastro 
Reserva 724,00 

Dec. 

2822/199

8 

40 horas 

Fiscal de posturas 

01+ Cadastro 
Reserva 724,00 

Dec. 

2822/199

8 

40 horas 

Fiscal de rendas e tributos 

01 + Cadastro 

Reserva 724,00 

Dec. 

2822/199
8 

40 horas 

Fisioterapeuta 

01 + Cadastro 

Reserva 1.554,60 

Lei 

2736/200
6 

30 horas 

Fonoaudiólogo 
Cadastro de 

Reserva 1.554,60 
Lei 

2741/200

6 

30 horas 

Médico  03 + Cadastro 1.554,60 Dec. 20 horas 
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Reserva 2822/199
8 

Médico Clínico Plantonista 
07 + Cadastro 

Reserva 3.287,36 
Lei 

2736/200

6 

Plantão 
24h 

semanais 

Médico Veterinário 
01 + Cadastro 

Reserva 1.554,60 
Lei 

2736/200
6 

30 horas 

Motorista de Ambulância 

03 + Cadastro 
Reserva 724,00 

Dec. 

2822/199
8 

40 horas 

Motorista de Veículo Leve 

06 + Cadastro 
Reserva 724,00 

Dec. 

2822/199
8 

40 horas 

Motorista de Veículo Pesado 

04+ Cadastro 
Reserva 724,00 

Dec. 

2822/199
8 

40 horas 

Nutricionista 

Cadastro 
Reserva 

1.544,60 

Lei  

2458/200

8 
3566/201

4 

30 horas 

Odontólogo 

01 + Cadastro 

Reserva 1.554,60 

Dec. 

2822/199
8 

30 horas 

NOMENCLATURA 

VAGAS 

DISPONIVEIS 
P/ 

CONCURSO 

SALÁRIO 

 

CH 

Oficial administrativo 

06 + Cadastro 

Reserva 766,42 

Dec. 

2822/199
8 

40 horas 

Operador de máquinas 

01 + Cadastro 
Reserva 766,42 

Dec. 

2822/199
8 

40 horas 
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Pedreiro 

02 + Cadastro 
Reserva 724,00 

Dec. 

2822/199
8 

40 horas 

Professor MAMP A 
20 + Cadastro 

Reserva 1.060,85 
Leis2001/
19972414

/2003 
25 Horas 

Professor MAMP B - Matemática 

01 + Cadastro 

Reserva 
1.066,55 

Leis 

2001/199
7 

2414/200

3 

25 Horas 

Professor MAMP B – Ed. Física 

01 + Cadastro 
Reserva 

1.066,55 

Leis2001/
1997 

2741/200

6 

25 Horas 

Professor MAMP P 

03 + Cadastro 

Reserva 
1.066,55 

Leis2001/

1997 
2414/200

3 

25 Horas 

Psicólogo 

01 + Cadastro 

Reserva 1.554,60 

Dec. 

2822/199
8 

30 horas 

Psicopedagogo 

Cadastro 

Reserva 1.284,92 

Lei 

2741/200
6 

30 horas 

Recepcionista Saúde 
02 + Cadastro 

Reserva 724,00 
Lei 

2736/200
6 

40 horas 

Servente 

18 + Cadastro 

Reserva 724,00 

Dec. 

2822/199
8 

40 horas 

Tec. de edificações 

01 + Cadastro 

Reserva 766,42 

Dec. 

2822/199
8 

40 horas 

Tec. de Enfermagem  
10 + Cadastro 

Reserva 766,42 
Lei 

2458/200

3 

40 horas 
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Técnico de Radiologia 
01 + Cadastro 

Reserva 766,42 
Lei 

2736/200

6 

24 horas 

Trabalhador Braçal 

20 + Cadastro 

Reserva 724,00 

Dec. 

2822/199
8 

40 horas 

Vigia 

03 + Cadastro 

Reserva 724,00 

Dec. 

2822/199
8 

40 horas 

8.5 - O concurso compreenderá uma etapa composta por prova objetiva, com questões e temas 

relacionados às atividades e ao perfil de conhecimentos para cada cargo. 

 

8.6 - Deverá constar no edital: 

 

8.6.1 - número de vagas; 

 

8.6.2 - requisitos, períodos, locais, horários e condições para recebimento das inscrições; 

 

8.6.3 - requisitos para a investidura no cargo; 

 

8.6.4 - disciplinas que serão exigidas para cada cargo e os conteúdos programáticos; 

 

8.6.5 - número, tipo, caráter e critério de avaliação; 

 

8.6.6 - critérios de classificação; 

 

8.6.7 - prazos, locais e critérios para interposição de recursos; 

 

8.6.8 - prazo de validade o concurso, de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

8.7 - A aprovação na prova objetiva do concurso exige pontuação mínima de 60% (sessenta por 

cento) em cada prova. 

 

8.8 - Os requisitos para a investidura nos cargos obedecerão ao disposto nas Leis e Decretos 

Municipais, deverão ser comprovados por meio de documento original ou cópia autenticada em 

Cartório, devendo ser eliminado do concurso público aquele que não apresentarem no prazo 

especificado no edital. 

 

9 –DAS BANCAS EXAMINADORAS 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  

9.1 - As bancas examinadoras deverão ser constituídas de pessoas idôneas e qualificadas na 

disciplina, designadas pela empresa contratada. 

 

9.2 - Estão impedidos de fazer parte da banca examinadora o cônjuge, o parente consanguíneo e o 

afim, até o 3º (terceiro) grau, de candidatos. 

 

9.3 - A empresa contratada deverá encaminhar ao Município de Ibiraçu relação dos membros das 

bancas examinadoras, acompanhada de currículos individuaisque comprovem a qualificação 

necessária. 

 

10 - DAS FASES DE IMPLEMENTAÇÃO E PRAZOS 

 

10.1 - Os prazos para a realização do concurso, a contar da assinatura do contrato serãoos 

seguintes: 

 

10.1.1 - prazo da publicação do edital: até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato; 

 

10.1.2 - período de inscrição: 15 (quinze) dias após a publicação do edital, podendo ser prorrogado 

por solicitação do Município de Ibiraçu; 

 

10.1.3 - aplicação das provas objetivas: No mínimo 15 (quinze) dias após o encerramento das 

inscrições, a ser realizada num domingo. 

 

10.1.4 - divulgação dos gabaritos: até 24 (vinte e quatro) horas após a aplicação das provas; e 

 

10.1.5 - resultado definitivo da prova objetiva: até 15 (quinze) dias após a correção das provas. 

 

10.2 - A contratada deverá apresentar planejamento geral do concurso, fazendo neleconstar o 

cronograma de execução detalhado, no prazo máximo de 15 (quinze) diasapós a assinatura do 

contrato. 

 

10.3 – Os prazos estabelecidos poderão sofrer eventuais alterações, em decisão conjunta das partes, 

visando a melhor prestação do serviço e o interesse público.  

 

 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014 
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RELAÇÃO DE MODELOS 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  

 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O(S) REPRESENTANTE(S) 

ÀS SESSÕES DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

(Papel timbrado da proponente) 

 

 

(Local e data) 

 

 

AO 

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU 

 

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 008/2014 

 

 

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa 

…..XXXX……,vem informar a V. SªS que o Sr. …..XXXX…., carteira de identidade nº …..XXXX…. e CPF de 

n.º ….XXXX…. é a pessoa designadapor nós para acompanhar a licitação em epígrafe, podendo, para 

tanto, impugnar,transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, o que preciso for para o 

fiel cumprimento do presente credenciamento, bem como, se for o caso, exercero direito de 

preferência na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme estabelece a Lei 

Complementar 123/2006. 

 

Atenciosamente 

 

………………………………….. 

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente) 

 

Observação: A referência ao direito de preferência somente deverá ser mencionada caso a 

empresaassim for enquadrada e deseje exercer o direito de preferência nesta licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

(Papel timbrado da proponente) 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  

 

 

 

 

(Local e data) 

 

 

 

AO 

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU 

 

 

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 008/2014 

 

Em atendimento à determinação do Edital referenciado, declaramos, sob 

aspenalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitação de nossa empresa 

para apresentar proposta quanto ao objeto desta licitação. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus 

efeitosde direito. 

 

 

………………………………………… 

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR 

PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

(Papel timbrado da proponente) 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  

 

(Local e data) 

 

AO 

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU 

 

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 008/2014. 

 

 

……..XXXX……, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ……XXXX……, por intermédio de seu 

representantelegal, Sr. ….XXXX….., Carteira de Identidade nº ….XXXX….e CPF de nº …..XXXX……, 

declara, parafins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de1993, que não emprega menor de dezesseis anos de idade e menor de dezoito anos de idade em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 

Ressalva (opcional): emprega menor(es), a partir de quatorze anos, na condição 

de aprendiz(es). 

 

 

……………………………………. 

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANEXO VII 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE 

(Papel timbrado da proponente) 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  

(Local e data) 

 

 

AO 

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU 

 

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 008/2014 

 

 

 

……..XXXX……., inscrita no CNPJ/MF nº ….XXXX…., por intermédio de seu 

representante legal,Sr. ……XXXX……, Carteira de Identidade nº …..XXXX… e CPF de nº ……..XXXX……, 

declara que não serádivulgada a natureza ou o conteúdo de quaisquer informações de propriedade 

doMunicípio de Ibiraçu, ou custodiadas pela mesma, em seus ambientes de atuação,à qual tenha 

acesso, salvo sob autorização formal e expressa do responsável pela informação, reafirmando desde 

logo nosso compromisso na guarda, manuseio ou utilização criteriosos destas informações. 

 

Este compromisso subsistirá mesmo após a extinção do vínculo entre as 

partes,pelos prazos previstos na legislação vigente. 

 

 

………………………………………….. 

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(se for o caso) 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  

 

(Papel timbrado da proponente) 

 

(Local e data) 

 

AO 

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU 

 

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 008/2014. 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções previstas no Edital 

referenciado,que a empresa …..XXXX…., CNPJ/MF de nº ….XXXX…, é microempresa ou empresa 

depequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar Federal nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência como critério de desempateno procedimento licitatório acima 

referenciado. 

 

 

……………………………………. 

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente) 
(Nome e assinatura do Contador da proponente) 


