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 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 
 

Tomada de Preços para a contratação de 

empresa especializada para elaboração 

de Concurso Público, incluindo: 

elaboração do edital; inscrições; provas 

objetivas, práticas e de esforço físico; 

recursos e relatórios. 
 

 

   HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO, Prefeito Municipal de Estação, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que às 

09 horas do dia 15 (quinze) de Agosto de 2019, nas dependências da Prefeitura Municipal de 

Estação, sita na Rua Fiorelo Piazzetta, 95, a Comissão Municipal de Licitações estará reunida com a 

finalidade de receber propostas de empresas que pretendam participar desta Licitação, a ser 

realizada na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Poderão 

participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no Município de 

Estação, que apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro até o terceiro dia útil 

anterior ao fixado para o recebimento das propostas, sujeitando-se às disposições da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, suas posteriores alterações, e à forma estabelecida no presente Edital. 

 

1. DO EDITAL 

1.1. São partes integrantes deste Edital: 

 

I - Anexos: 

 Anexo I – Termo de Referência  

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; 

 Anexo III - Modelo de Declaração de Não Empregar Menores; 

 Anexo IV- Modelo Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Habilitação; 

 Anexo V - Modelo de Credenciamento Específico; 

 Anexo VI - Modelo de Declaração de Conhecimento e Submissão; 

 Anexo VII - Minuta de Contrato. 

 

1.2. O Edital e Anexos estarão disponíveis para serem retirados na Prefeitura Municipal de Estação - 

RS, sita na Rua Fiorelo Piazetta, nº 95, na cidade de Estação – RS, de segunda à sexta-feira das 

7h30min às 11h30min e das 13h15min às 17h15min. Maiores informações poderão ser obtidas via e-

mail: licitacao02.pmestacao@gmail.com, pelo telefone (54)3337-1166 ou no portal: 

www.pmestacao.com.br. 

   

2. DO OBJETO: 

2.1. Contratação de empresa especializada para elaboração de Concurso Público, incluindo: 

elaboração do edital; inscrições; provas objetivas, práticas e de esforço físico; recursos e relatórios. 

 

3. DA DATA, HORA E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA FINANCEIRA 

3.1. Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e PROPOSTA DE 

PREÇOS (envelope nº 02) deverão ser entregues até às 09 horas do dia 15 (quinze) de Agosto de 

2019, junto a sede da Prefeitura Municipal de Estação - RS, sita na Rua Fiorelo Piazetta, nº 95, na 

cidade de Estação - RS.  

 

3.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO - RS não se responsabilizará por documentação e proposta 

que porventura não cheguem a hora e local determinado no item 3.1 deste Edital. 

 

3.3. Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade às 

condições definidas neste Edital. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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4.1. Somente poderão participar desta licitação os interessados devidamente cadastrados junto à 

Prefeitura Municipal de Estação - RS, detentores de Certificado de Registro Cadastral atualizado, que 

atendam às exigências constantes neste Edital e seus anexos, devendo apresentar até o dia 12 

(doze) de Agosto de 2019, a seguinte documentação: 

 

4.1.1. Declarações 

a) Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 

com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição 

de aprendiz a partir de 14 anos; 

b) Declaração da licitante de que dispõe ou contratará profissionais especialistas de notório 

saber e ilibada reputação, para compor as bancas examinadoras, para a elaboração e correção 

das questões de provas e recursos, caso houver, e que serão responsáveis pelo acompanhamento 

até o final de todo o concurso público. 

 

4.1.2. Documentos relativos à Regularidade Jurídica: 

  a) Cédula de identidade dos sócios da empresa; 

  b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

  c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

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

documentos de eleição de seus administradores; 

  d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

  e) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

competente, quando a atividade assim exigir;  

       

4.1.3. Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

  b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 

Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos 

quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); 

c) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da empresa. 

 d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede do licitante; 

 e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débito de 

Tributos e Contribuições Municipais expedida pela Secretaria da Receita Municipal quanto à divida 

ativa Municipal), sendo:   

 1 )  Do domicilio da sede do licitante. 

 2 )  Da sede do Município Contratante (Estação). 

 

  f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido 

pela Caixa Econômica Federal; 

  g) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

da licitação; 

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

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

 

4.1.4.  Documentos relativos à Qualificação Econômica Financeira: 

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, com a indicação do nº do Livro Diário, número de registro na Junta 

Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos que comprovem a boa 

situação financeira da empresa; 

 b) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

4.1.5. Documentos relativos à Qualificação Técnica: 
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a) Registro no CRA – Conselho Regional de Administração; 

b) Apresentar atestado de capacidade técnica emitido por Pessoa Jurídica de Direito 

Público ou Privado, comprovando a execução satisfatória de serviços compatíveis com 

o objeto desta licitação. 

b.1) No atestado deverão constar discriminadamente os serviços realizados, bem como 

local, tempo de execução, cargos e número de candidatos inscritos;  

b.2) Somente serão considerados válidos atestados que se refiram a concursos públicos 

já concluídos;  

b.3) Poderá ser solicitado cópia do contrato firmado entre a licitante e a empresa que 

emitiu o atestado;  

b.4) Para fins de avaliação, será entendido como serviço similar ao objeto desta licitação 

o atestado no qual conste a realização de concurso público para número igual ou 

superior a 1.000 (um mil) candidatos.  

b.5) Somente serão considerados válidos atestados que comprovarem a realização de 

concurso público em que esteve em disputa cargos de nível superior e que tenha 

havido, pelo menos 1.000 (um mil) candidatos. 

b.6) Serão desconsiderados atestados relativos à realização de procedimentos seletivos 

públicos para estágio, obrigatório ou não obrigatório, bem como concursos públicos 

para cargos de nível fundamental e médio, salvo se contemplarem também a seleção 

de cargos de nível superior, caso em que o número de concorrentes a vagas de estágio 

e a cargos de nível fundamental e médio será desconsiderado para fins de 

comprovação de experiência da licitante. 

 

4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar 

123/2006, e devido à necessidade de identificação pela Comissão Permanente de Licitações, 

deverão apresentar no envelope nº 01, comprovação do seu enquadramento como microempresa 

ou empresa de pequeno porte. 

 

4.4. O credenciamento do licitante como microempresa “ME” ou empresa de pequeno  porte “EPP” 

somente  será procedido pela Comissão Permanente de Licitações, se o interessado comprovar tal 

situação jurídica. 

  

4.5. A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", significa renúncia 

expressa e consciente, desobrigando a Comissão Permanente de Licitações, dos benefícios da Lei 

Complementar 123/2006, aplicáveis ao presente certame. 

 

4.6. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências 

legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

 

4.7. Empresas não-cadastradas junto ao Município que tenham interesse em participar do processo 

licitatório em voga, poderão obter o Certificado de Registro Cadastral, se atenderem a TODAS as 

condições exigidas para cadastramento, no prazo estabelecido no § 2° do Art. 22 da Lei nº. 8.666/93 

e suas alterações, devendo apresentar os documentos  exigidos para o cadastramento. 

 

4.8. Os prazos máximos de validade das certidões de quitação ou regularidade acaso não constem 

das mesmas, serão de três (03) meses a contar da data de emissão. 

 

4.9. Não poderão participar desta licitação: 

 

4.9.1. Empresas sob processo de falência ou concordata; 

 

4.9.2. Empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de associação; 

 

4.9.3. Empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, 

estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a Administração, ou 

tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, não tendo sido 

ainda reabilitadas. 
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4.9.4. Empresas em recuperação extrajudicial ou judicial, que se encontram sob concurso de 

credores ou em dissolução ou em liquidação; 

 

4.9.5. Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do 

órgão licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação; 

 

4.9.6. Empresas distintas valendo-se de um único representante; 

 

4.10. A aceitação das certidões via “Internet” ficará condicionada, conforme o caso, à confirmação 

de sua validade, também via “Internet”, pela Comissão. 

   

4.11. Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por 

seus(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s). 

 

4.12. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou filial 

da empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em nome 

de uma única empresa (razão social). 

 

4.13. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de 

cópia autenticada em cartório, publicados em órgão da imprensa oficial ou autenticados pela 

Comissão Permanente de Licitação, mediante apresentação dos respectivos originais, sendo que 

nesse último caso, os documentos deverão ser encaminhados para a Comissão com 24 horas de 

antecedência da data prevista para a entrega dos documentos, sob pena da Prefeitura não se 

responsabilizar em efetuar a autenticação no prazo hábil. 

  

5. DO REPRESENTANTE LEGAL 

5.1. Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Permanente de Licitações por apenas 

uma pessoa, admitindo-se como representante o diretor, sócio com poderes de gerência ou pessoa 

habilitada por meio de procuração, com firma reconhecida em cartório ou credenciamento. 

 

5.2. A instituição de representante perante a Comissão Permanente de Licitações será realizada no 

ato da entrega do envelope de habilitação, no local, data e horário indicados no subitem 3.1 deste 

Edital, ocasião em que o representante se identificará perante a Comissão, os quais serão analisados 

pela Comissão antes do início da sessão de abertura. 

 

5.3. Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar à 

Comissão Permanente de Licitações, cópia autenticada ou original do contrato social ou ata de 

assembleia geral da empresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal. 

 

5.4. Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, 

deverá entregar à Comissão cópia autenticada ou original dos documentos referidos no subitem 5.3, 

bem como do documento de credenciamento, ou do instrumento particular de procuração 

outorgado pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsão de outorga de amplos 

poderes de representação, inclusive com poderes específicos para interposição e desistência de 

recurso e para o recebimento de intimações, constando o endereço para envio das intimações e 

devendo o subscritor da procuração estar devidamente identificado. 

 

5.5. A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 5.2, 5.3 e 5.4 não 

inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder pela empresa. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS 

  

6.1. Os interessados, no dia, horário e local fixados neste Edital, deverão entregar os envelopes nº 01 - 

HABILITAÇÃO e nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO lacrados, indevassáveis, com a seguinte identificação 

na parte externa: 

 

6.2. DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Envelope número 01 - Documentação 
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Conterá na parte externa, as seguintes indicações: 

 

AO 

MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2019 

ENVELOPE N.º 01 - Documentos de Habilitação 

------------------------------------ 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 

 

O envelope nº 01 deverá conter a seguinte documentação:  

 

6.2.1. Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Setor de Licitações do Município de Estação, RS, 

devidamente atualizado. 

 

6.2.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, assinada por quem de direito, 

devendo o subscritor estar devidamente identificado e a declaração estar redigida conforme os 

parâmetros explicitados no Anexo III deste Edital. 

 

6.2.3. Declaração de concordância e de submissão às disposições previstas neste Edital, e de que 

possui conhecimento de todas as condições dos locais de execução dos serviços e dos elementos 

técnicos anexos ao Edital para cumprimento do Contrato, devidamente assinado pelo Responsável 

Técnico. 

 

6.2.4 Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com 

redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição 

de aprendiz a partir de 14 anos; 

 

6.2.5 Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 

Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos 

quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); 

b) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da empresa. 

 c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede do licitante; 

 d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débito de 

Tributos e Contribuições Municipais expedida pela Secretaria da Receita Municipal quanto à divida 

ativa Municipal), sendo:   

 1 )  Do domicilio da sede do licitante. 

 2 )  Da sede do Município Contratante (Estação). 

 

  e) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

expedido pela Caixa Econômica Federal; 

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

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

 

OBS.: Não haverá em hipótese alguma confrontação de documentos na abertura do envelope nº 01 

– Habilitação, para autenticação, assim como não serão aceitos documentos emitidos via fax símile. 

 

6.3. DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

Conterá na parte externa as seguintes indicações: 

 

AO 

MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2019 

ENVELOPE N.º 02 – Proposta financeira 

------------------------------------ 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
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O envelope número 02 deverá conter a seguinte documentação: 

 

6.3.1. PREÇOS 

6.3.1.1. Deverá ser apresentada proposta, em papel timbrado da proponente, assinadas e rubricada 

pelo representante legal da empresa, em todas as suas folhas que contemplará, no mínimo, as 

seguintes condições: 

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

da data da entrega das propostas; 

 d) Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional; 

  

6.3.2. VALIDADE DA PROPOSTA 

Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. 

 

6.3.3. FORMA DE APRESENTAÇÃO 

6.3.3.1. A proposta de preços deverá ter a Razão social e endereço do licitante, além de CNPJ/MF e 

ser entregue em 01 (uma) via, em português, preferencialmente datilografada ou impressa, sem 

emendas, rasuras e constituída dos seguintes elementos: 

 a) Planilha de custos unitários em moeda nacional brasileira e quantidades de acordo com o 

anexo I; 

 b) No valor total da proposta deverão estar inclusos todos os custos e despesas, incluindo, 

ainda, a responsabilidade pela regularidade referente a todos os encargos sociais, seguros, impostos, 

taxas, transportes, deslocamento de seus técnicos, enfim, todos os custos diretos e indiretos 

necessários e inerentes ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, valendo a 

proposta apresentada como declaração de concordância das condições deste Edital, inclusive 

deste item. 

 

6.3.4. Os preços serão irreajustáveis e deverão ser cotados em reais. 

 

6.3.5. Serão desclassificadas as proposta que: 

 a) Não atenderem às exigências mínimas deste Edital; 

 b) Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

7.1. Abertura do envelope nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

7.1.1. No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos licitantes ou seus representantes 

que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão Permanente de 

Licitações iniciará os trabalhos, examinando os envelopes “Documentação de Habilitação” e 

“Proposta de Preços”, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus 

representantes credenciados, procedendo a seguir a abertura do envelope n° 01 – 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

 

7.1.2. Os documentos contidos nos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – serão 

examinados e rubricados pelos membros da Comissão, bem como pelas proponentes ou seus 

representantes credenciados. 

 

7.1.3. Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será 

suspensa, designando-se o dia para a divulgação do resultado, o qual será publicado no Mural de 

Publicações da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores de Estação - RS, para 

conhecimento de todos participantes. 

 

7.1.4. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração 

constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as 

proponentes que não tiverem comparecido, como os que, mesmo tendo comparecido, não 

consignarem em ata os seus protestos. 

 

7.2. Abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 



 
                                   Contrato Administrativo nº 103/2013 

___________________ 

                                         Estado do Rio Grande do Sul 
                              PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 
 

  
Rua Fiorelo Piazetta, 95 – Fone (54) 3337-1166 – Fax (54) 3337-1164 

Caixa Postal 12 – CEP 99.930-000 – Estação – RS 
www.pmestacao.com.br 

Visto da Procuradoria Geral 
__________ 

7.2.1. Os envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes habilitadas serão abertos em 

momento subsequente à habilitação no mesmo local de abertura dos envelopes nº 01 – 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – pela Comissão Permanente de Licitações, desde que haja 

renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos de que trata o Artigo 109, 

inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. Havendo interposição de recurso, a nova data de abertura dos 

envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – será comunicada às proponentes por meio de publicação 

no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores de Estação – RS, após 

julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo sem interposição. 

 

7.2.2. As propostas contidas nos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – serão examinadas e 

rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, bem como pelas proponentes ou 

seus representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços. 

 

7.2.3. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração 

constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente tanto as 

proponentes que não tiverem comparecido, como os que, mesmo tendo comparecido, não 

consignarem em ata os seus protestos. 

 

7.2.4. Ocorrendo a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser realizada no 

dia, será publicada no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores de 

Estação - RS a data da divulgação do resultado pela Comissão Permanente de Licitações. 

 

8. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1. No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais atendidas as 

condições prescritas neste edital, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, entendendo-se 

como tal o valor total da proposta, sendo a adjudicação efetuada a uma única empresa. 

 

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2º do art. 3º da 

Lei 8.666/93 e modificada pela Lei 8.883/94, o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio, na 

reunião de abertura das propostas ou em ato público, para o qual todos os licitantes serão 

convocados. 

 

8.2.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as Cooperativas que se enquadrarem ao disposto 

neste edital, observando o que prescrevem os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123 de 14 de 

dezembro de 2006. 

 

8.3. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenha sido 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será desclassificado 

do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

 

8.4. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências do Edital; 

   b) apresentarem valor por m² superior ao limite estabelecido pela administração; 

c) utilizarem preços manifestamente inexequíveis. 

 

8.5. É fixado o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) como preço máximo do objeto desta licitação, 

na forma do art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/93. 

 

8.5.1. Não será pago valor por candidato que exceder aos 1000 (um mil) candidatos previstos.  

 

8.6. Serão considerados inexequíveis os preços que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 

por documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 

que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, bem 

como aqueles que não atenderem ao disposto no Art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93. 
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8.7. As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital, mas possuírem erro de 

forma ou inconsistências, serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela 

Comissão, na forma indicada: 

a) discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários e, havendo 

discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

b) erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: o produto será corrigido 

devidamente, mantendo-se como referência o preço unitário, corrigindo-se a quantidade e o preço 

total; 

c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 

mantendo-se como referência o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 

d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o resultado; 

e) verificadas em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de 

qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que 

resultar no menor valor. 

 

8.8. O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos mencionados 

no item 8.7. O valor resultante constituirá no valor contratual. Se a licitante não aceitar as correções 

procedidas, sua proposta será rejeitada. 

 

8.9. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias para 

corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou 

rasuras. 

 

8.10. O resultado do julgamento das propostas será fixado no Mural de Publicações da Prefeitura 

Municipal e da Câmara de Vereadores de Estação – RS, bem como no sítio eletrônico da Prefeitura 

www.pmestacao.com.br. 

 

9. DOS RECURSOS 

9.1. Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitações caberão recursos previstos no 

Artigo 109, da Lei nº 8.666/93, mediante petição digitada e devidamente arrazoada, subscrita pelo 

representante da recorrente, constituído na forma prevista no item 5 - DO REPRESENTANTE LEGAL - 

deste Edital. 

 

9.2. Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura Municipal de Estação - RS, por 

intermédio da Comissão Permanente de Licitações. 

 

9.3. Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal, sita na Rua Fiorelo Piazetta, nº 95, 

na cidade de Estação - RS, no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h15min às 17h15min, em dias 

úteis, não sendo aceitos recursos interpostos fora do prazo. 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados pela Prefeitura Municipal de Estação - 

RS, por meio de servidor devidamente designado para este fim, com autoridade para exercer em 

nome da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização. 

 

10.2. A Fiscalização poderá determinar, como ônus da empresa licitante vencedora, a substituição 

dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não conformes com as 

especificações definidas no projeto, cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos 

mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização. 

 

10.3. A licitante vencedora só poderá iniciar a prestação dos serviços após assinatura do respectivo 

Contrato, conforme minuta apresentada em anexo deste Edital. 

 

10.4. Compete à fiscalização da obra, entre outras atribuições: 

10.4.1. Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas, 

adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços. 
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10.4.2. Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações solicitadas será sempre 

consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização 

deverá ser comunicada à empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial. 

 

10.4.3. Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em 

multas a serem aplicadas à licitante vencedora. 

 

10.5. A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades 

contratuais. 

 

10.6. Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de 

Contrato. 

 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado pela Contratante, da seguinte forma: 

a) 50% (cinquenta por cento) do total, quando da Homologação das Inscrições do 

Concurso; 

b) 50% (cinquenta por cento) do total, quando da entrega do processo contendo toda a 

documentação pertinente e necessária a realização do concurso público, após a 

publicação do Resultado Final. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

12.1.  A empresa vencedora se compromete:  

12.1.1. À elaboração de editais abrangendo:  

a) Elaboração e montagem da minuta do edital encaminhamento à comissão Executiva de 

Concurso, no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato.  

b) Elaboração do programa do concurso, da definição dos conteúdos programáticos, por 

cargo em concurso, e/ou bibliografias, em conjunto com a contratante.  

c) Especificação de disciplinas e peso das provas, bem como média para aprovação, em 

conjunto com a contratante.  

d) Regulamentação da forma de inscrição, da aplicação das provas escritas, práticas e de 

esforço físico, dos recursos e demais dados necessários.  

e) Seleção e convocação das bancas examinadoras. As bancas examinadoras, 

responsáveis pela elaboração e correção das questões de provas, deverão ser compostas por 

profissionais especializados, de notório saber e ilibada reputação, sendo que seus nomes deverão ser 

divulgados. 

f) Preparação de todo o material de apoio para a equipe.  

 

12.1.2. Efetuar Inscrições dos Candidatos, compreendendo:  

a) Definição, elaboração e impressão de modelo de ficha de inscrição, se necessário. 

b) A Contratada deverá disponibilizar as inscrições em site próprio, desde o preenchimento 

do formulário até a geração do boleto. Devendo as guias de pagamento serem vinculadas à conta 

bancária informada pela Contratante. O pessoal e material necessário para as inscrições é de 

responsabilidade da Contratada. O valor das inscrições serão determinados pela Contratante. 

c) Treinamento aos encarregados do recebimento das inscrições.  

d) Manter em site próprio todas as informações relativas ao concurso público, 

disponibilizando o edital de abertura das inscrições, cronograma, conteúdo programático e outras 

informações do interesse do candidato.  

e) Viabilizar as inscrições pelo período não inferior a 10 dias nem superior a 30 dias, sem 

interrupções.  

f) Analisar de todas as inscrições efetivadas, objetivando suas homologações.  

g) Emitir e entregar relatório de candidatos em ordem alfabética, contendo cargo e número 

de inscrição além das inscrições indeferidas, mediante fundamentação, para a Comissão Executiva 

de Concurso, até 05 dias antes da realização das provas.  

h) Cadastrar os candidatos inscritos após o recebimento dos requerimentos de inscrição, 

contendo o número de inscrição, nome e número do documento de identidade, para emissão de 

listas de frequência, bem como listas de distribuição dos candidatos por locais de  prova.  
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12.1.3. Confeccionar, aplicar e corrigir as PROVAS OBJETIVAS, para os cargos indicados, abrangendo, 

no que couber, questões de português, matemática, informática, legislação e conhecimentos gerais 

e específicos, num total de no mínimo 40 (quarenta) questões, de múltipla escolha, com 05 (cinco) 

opções de resposta, compreendendo:  

a) A empresa vencedora não poderá utilizar questões que tenham sido divulgadas em meios 

de comunicação (internet, jornal, revistas, livros, rádio, televisão) ou que tenham sido utilizadas em 

outro concurso público.  

b) Elaboração de questões inéditas, em conformidade com o nível de escolaridade do 

cargo, bem como as atribuições, dispondo de profissionais especializados, devidamente habilitados, 

para comporem as Bancas Examinadoras.  

c) Análise técnica das questões, com revisão de português.  

d) Digitação e edição de todo material, listagem ou outros, necessários à realização das 

provas.  

e) Manutenção do sigilo das questões e da segurança da prova.  

f) Distribuição dos candidatos nos locais de prova.   

g) Emissão da relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local de 

realização das provas.  

h) Mapeamento e identificação das salas para a realização das provas.  

i) Elaboração dos materiais de apoio para a realização das provas, em conformidade com a 

metodologia adotada pela empresa.  

j) Acondicionamento e transporte dos cadernos e grades ao local das provas, com o devido 

lacre garantidor de sigilo e segurança.  

k) Treinamento e contratação dos coordenadores, fiscais e pessoal de apoio.  

l) Aplicação efetiva das provas, com a presença de equipe de coordenação proporcional 

ao número de candidatos.  

m) Elaboração de atas e listas de presença.  

n) Procedimento da leitura dos cartões de respostas, por meio de processamento eletrônico, 

que assegure a segurança do processo.  

o) Emissão de boletins e/ou relatórios de notas de todos os candidatos.  

p) Correção e entrega das provas objetivas.  

q) Emissão do relatório das notas dos candidatos para publicação.  

r) Em razão de a correção ser através de leitura óptica, fica dispensada a desidentificação 

dos candidatos.  

  

12.1.4. Aplicar a PROVA PRÁTICA de acordo com as atribuições do cargo. 

 

12.1.5. Aplicar a PROVA DE ESFORÇO FÍSICO para avaliação das condições físicas dos candidatos. 

  

12.1.6. Examinar, emitir parecer e dirimir as dúvidas nos casos de recursos ou medidas judiciais 

relacionadas ao concurso público compreendendo:  

a) Promoção da coleta dos recursos encaminhados segundo as regras definidas em edital.  

b) Encaminhamento dos pedidos de revisão às bancas examinadoras para análise.  

c) Fundamentação das respostas aos pedidos de recursos impetrados, com emissão de 

parecer individualizado.  

d) Atualização, quando necessário, dos gabaritos oficiais e das notas das provas.  

  

12.1.7. Processar a classificação final dos candidatos, compreendendo:  

a) Emissão dos relatórios de notas englobando todas as etapas do Concurso Público.  

b) Aplicação dos critérios de desempate de notas, de acordo com o previsto no edital de 

inscrições.  

c) Elaboração de relatórios de homologação final, contemplando todos  os aprovados por 

ordem de classificação.  

  

12.1.8. Propiciar as condições necessárias ao atendimento dos candidatos portadores de 

necessidades especiais, nos termos da legislação pertinente.  

  

12.1.9. Estar presente, através de membros de sua equipe de trabalho, legalmente constituída, 

durante a realização de todas as etapas do concurso público.  
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12.1.10. Assumir a responsabilidade pelo custo necessário ao deslocamento dos técnicos 

responsáveis pela aplicação das provas, bem como fornecer e entregar, nos locais de realização do 

concurso, nos dias de prova, a quantidade necessária de bens de consumo (papel, água, lanches, 

entre outros), assumindo a responsabilidade pelo respectivo pagamento.  

  

12.1.11. Arcar com as despesas de remessa de material relacionado com o concurso.  

  

12.1.12. Fornecer por meio magnético as listagens contendo: resultado do concurso, em ordem 

alfabética de todos os candidatos; resultado em ordem de classificação dos aprovados, contendo 

em ambas nº de inscrição, nome, nº do documento de identidade, escores, notas e pontuação de 

todos os candidatos inscritos.  

  

12.1.13. Responsabilizar-se por toda a execução do concurso, desde as inscrições, elaboração, 

aplicação e correção das provas, procedimentos para desempate, até a homologação final dos 

aprovados e entrega de todo o material para arquivo no Município.  

  

12.1.14. A Contratada deverá entregar todo o material especificado no item anterior, ao Município, 

no prazo de 30 (trinta) dias após a homologação do resultado final do concurso.  

  

12.1.15. A relação das obrigações acima não é exaustiva, ficando a Contratada obrigada a adotar 

outras providências que se fizerem necessárias ao bom, correto e fiel cumprimento dos dispositivos 

legais pertinentes a realização do concurso público.  

  

12.1.16. A empresa contratada não poderá ter na composição (comissão organizadora), cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até 3º grau, que estejam 

participando do concurso. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1.  A Prefeitura Municipal de ESTAÇÃO – RS se compromete:  

 

13.1.1. Designação de local para realização das provas;  

 

13.1.2. Designar servidores para compor a Comissão Executiva do Concurso especialmente 

designada para acompanhar e fiscalizar a aplicação das provas. 

 

13.1.3. Designar e pagar pessoal para fiscalização e segurança da Prova Objetiva, sob a 

coordenação e treinamento da empresa contratada. 

 

13.1.4. Publicação dos editais e portarias, cujos modelos serão fornecidos pela empresa adjudicada 

vencedora, de acordo com legislação em vigor. 

 

13.1.5. Definir o cronograma para a realização do concurso, em conjunto com a empresa 

contratada.  

 

13.1.6. Disponibilizar servidor e computador para realizar inscrição de pessoas que não tem acesso a 

internet. 

 

13.1.7. Aprovar a redação e o conteúdo dos editais. 

 

13.1.8. Fiscalizar todo o andamento do concurso.  

 

13.1.9. Disponibilizar local, material e equipamentos para a realização das provas práticas, se 

necessário.  

 

13.1.10. Abertura de Conta Bancária especifica para os valores dos recebimentos das  inscrições 

realizadas via Internet (rede mundial de computadores), informar o número de conta corrente, a 

qual será indicada no Edital de Concurso, para receber os depósitos das inscrições.  
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13.1.11. Pagar os valores inerentes ao contrato firmado com a Empresa, nas condições e situações 

estipuladas.  

 

13.1.12. Recebimento e protocolo de eventuais recursos administrativos com encaminhamento para 

análise da empresa Licitante.  

 

13.1.13. Fornecer todas as informações necessárias à elaboração do concurso, tais como: número de 

vagas, descrição do cargo, referência salarial e requisitos para provimento.  

 

13.1.14. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio de representantes devidamente 

credenciados, que se encarregarão dos contatos com a empresa vencedora para esclarecimento 

de dúvidas, troca de informações e demais providências necessárias à realização do objeto do 

presente Edital.  

 

13.1.15. Publicar os editais, listagens, comunicados, bem como quaisquer materiais pertinentes ao 

concurso na imprensa oficial, nos termos das exigências legais.  

 

13.1.16. Responsabilizar-se pelos custos excepcionais no caso de suspensão do concurso, quando tal 

fato se der por responsabilidade do Município.  

 

13.1.17. Arcar com os ônus decorrentes de isenções de taxas de inscrições que porventura venham a 

ser deferidas em razão de legislação ou decisão judicial supervenientes.  

 

13.1.18. Homologar o resultado final do concurso.      

   

14. DAS PENALIDADES 

14.1 O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a 

aplicação das seguintes penalidades: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multa; 

b1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado por inexecução parcial do contrato; 

b2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado no caso de inexecução total, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. 

14.2 As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

14.3 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

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

 

15. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

15.1. Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal 

previsto em lei, a presente licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, após 

homologação pela autoridade competente. 

  

16. DA DOTAÇÃO 

16.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

03 - Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico 

03.01.04.122.0004.2006 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e 

Desenvolvimento Econômico 

03.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.48 (6753) – Serviços de seleção e treinamento 

Recurso: 1 Livre 

 

17. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

17.1. Os serviços, objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas pelo Município. 
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18.  DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

18.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites 

previstos no parágrafo primeiro do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal 

limite nos termos do parágrafo segundo, inciso II do mesmo Artigo. 

 

19. DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE 

19.1. Homologada a licitação pela autoridade competente da Prefeitura, a empresa licitante 

vencedora do certame será convocada oficialmente para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da data do recebimento da convocação, assinar o Contrato, sob pena de decair o 

direito à contratação, conforme preceitua o Artigo 64 da Lei nº 8.666/93. 

 

19.2. Conforme estabelece o parágrafo segundo do art. 64 da Lei nº 8.666/93, se a licitante 

vencedora recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será convocado outro licitante, 

observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo 

da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

20. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

20.1. A vigência do contrato a ser firmado entre as partes, de acordo com a minuta constante do 

Anexo VII, será de 06 (seis) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por 

períodos subsequentes, havendo interesse das partes.  

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital. 

 

21.2. A apresentação da proposta pela licitante implica na aceitação desta Tomada de Preços, 

bem como, das normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada 

vencedora, ao cumprimento de todas as disposições legais contidas nesta Licitação.  

 

21.3. Fica assegurado à autoridade superior da Prefeitura, no interesse da Administração, o direito de 

adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada. 

 

21.4. É facultada à Comissão Permanente de Licitações, ou à autoridade superior, em qualquer fase 

da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

21.5. A Comissão Permanente de Licitações deverá anular o certame diante da constatação de 

ilegalidade.  

 

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A 

Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou resultado do processo licitatório. 

 

21.7. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

  

21.8. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitações. 

 

21.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação da Comissão em sentido contrário. 

 

21.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura. 

Considerar-se-ão dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
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21.11. O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta durante a realização da sessão pública da licitação. 

 

21.12. Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, 

sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

21.13. Decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação 

para contratação ou pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos 

compromissos assumidos neste certame. 

 

21.14. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito à Comissão Permanente de 

Licitações, e protocolado na Prefeitura Municipal de Estação – RS, na Rua Fiorelo Piazetta, nº 95, em 

Estação – RS. As empresas que considerarem necessárias informações adicionais a respeito do objeto 

licitado, deverão entrar em contato com o Setor de Engenharia. Esclarecimentos na área de 

habilitação e cadastro serão obtidos junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Estação. 

 

21.15. A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação. 

 

21.16. Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a 

matéria. 

 

21.17. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1º do Art. 41, da Lei 

nº 8666/93.  

 

22. DO FORO 

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Getúlio Vargas - RS, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígios 

oriundos da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO, 18 de Julho de 2019. 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e aprovado 

por esta Assessoria jurídica. 

 

Data: _____/_____/_______. 

                             

 

__________________________ 

                                   Assessoria Jurídica 

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

 

 

Humildes de Almeida Camargo 

Prefeito Municipal
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

 

1. OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência a prestação de serviços de elaboração de 

Concurso Público, incluindo: elaboração do edital, inscrições, provas objetivas, provas 

práticas, provas de esforço físico, recursos e relatórios; para os seguintes cargos: Enfermeiro, 

Engenheiro Civil, Farmacêutico, Monitor Escolar, Técnico em Enfermagem, Tesoureiro, Oficial 

Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Servente, Oficial Administrativo Auxiliar e 

Operário.  

1.2. A licitante vencedora deverá cumprir todas as fases do concurso público, devendo atender 

as obrigações mínimas a seguir elencadas, incluindo todos os procedimentos administrativos 

necessários. 

  

2. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

2.1. A empresa vencedora se compromete:  

2.1.1. À elaboração de editais abrangendo:  

a) Elaboração e montagem da minuta do edital encaminhamento à comissão Executiva de 

Concurso, no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato.  

b) Elaboração do programa do concurso, da definição dos conteúdos programáticos, por 

cargo em concurso, e/ou bibliografias, em conjunto com a contratante.  

c) Especificação de disciplinas e peso das provas, bem como média para aprovação, em 

conjunto com a contratante.  

d) Regulamentação da forma de inscrição, da aplicação das provas escritas, práticas e de 

esforço físico, dos recursos e demais dados necessários.  

e) Seleção e convocação das bancas examinadoras. As bancas examinadoras, 

responsáveis pela elaboração e correção das questões de provas, deverão ser compostas por 

profissionais especializados, de notório saber e ilibada reputação, sendo que seus nomes deverão ser 

divulgados. 

f) Preparação de todo o material de apoio para a equipe.  

 

2.2.2. Efetuar Inscrições dos Candidatos, compreendendo:  

a) Definição, elaboração e impressão de modelo de ficha de inscrição, se necessário. 

b) A Contratada deverá disponibilizar as inscrições em site próprio, desde o preenchimento 

do formulário até a geração do boleto. Devendo as guias de pagamento serem vinculadas à conta 

bancária informada pela Contratante. O pessoal e material necessário para as inscrições é de 

responsabilidade da Contratada. O valor das inscrições serão determinados pela Contratante. 

c) Treinamento aos encarregados do recebimento das inscrições.  

d) Manter em site próprio todas as informações relativas ao concurso público, 

disponibilizando o edital de abertura das inscrições, cronograma, conteúdo programático e outras 

informações do interesse do candidato.  

e) Viabilizar as inscrições pelo período não inferior a 10 dias nem superior a 30 dias, sem 

interrupções.  

f) Analisar de todas as inscrições efetivadas, objetivando suas homologações.  

g) Emitir e entregar relatório de candidatos em ordem alfabética, contendo cargo e número 

de inscrição além das inscrições indeferidas, mediante fundamentação, para a Comissão Executiva 

de Concurso, até 05 dias antes da realização das provas.  

h) Cadastrar os candidatos inscritos após o recebimento dos requerimentos de inscrição, 

contendo o número de inscrição, nome e número do documento de identidade, para emissão de 

listas de frequência, bem como listas de distribuição dos candidatos por locais de  prova.  

  

2.2.3. Confeccionar, aplicar e corrigir as PROVAS OBJETIVAS, para os cargos indicados, abrangendo, 

no que couber, questões de português, matemática, informática, legislação e conhecimentos gerais 
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e específicos, num total de no mínimo 40 (quarenta) questões, de múltipla escolha, com 05 (cinco) 

opções de resposta, compreendendo:  

a) A empresa vencedora não poderá utilizar questões que tenham sido divulgadas em meios 

de comunicação (internet, jornal, revistas, livros, rádio, televisão) ou que tenham sido utilizadas em 

outro concurso público.  

b) Elaboração de questões inéditas, em conformidade com o nível de escolaridade do 

cargo, bem como as atribuições, dispondo de profissionais especializados, devidamente habilitados, 

para comporem as Bancas Examinadoras.  

c) Análise técnica das questões, com revisão de português.  

d) Digitação e edição de todo material, listagem ou outros, necessários à realização das 

provas.  

e) Manutenção do sigilo das questões e da segurança da prova.  

f) Distribuição dos candidatos nos locais de prova.   

g) Emissão da relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local de 

realização das provas.  

h) Mapeamento e identificação das salas para a realização das provas.  

i) Elaboração dos materiais de apoio para a realização das provas, em conformidade com a 

metodologia adotada pela empresa.  

j) Acondicionamento e transporte dos cadernos e grades ao local das provas, com o devido 

lacre garantidor de sigilo e segurança.  

k) Treinamento e contratação dos coordenadores, fiscais e pessoal de apoio.  

l) Aplicação efetiva das provas, com a presença de equipe de coordenação proporcional 

ao número de candidatos.  

m) Elaboração de atas e listas de presença.  

n) Procedimento da leitura dos cartões de respostas, por meio de processamento eletrônico, 

que assegure a segurança do processo.  

o) Emissão de boletins e/ou relatórios de notas de todos os candidatos.  

p) Correção e entrega das provas objetivas.  

q) Emissão do relatório das notas dos candidatos para publicação.  

r) Em razão de a correção ser através de leitura óptica, fica dispensada a desidentificação 

dos candidatos.  

  

2.2.4. Aplicar a PROVA PRÁTICA de acordo com as atribuições do cargo. 

 

2.2.5. Aplicar a PROVA DE ESFORÇO FÍSICO para avaliação das condições físicas dos candidatos. 

Sendo que a prova será aplicada para os 30 (trinta) candidatos melhor colocados na prova escrita. 

  

2.2.6. Examinar, emitir parecer e dirimir as dúvidas nos casos de recursos ou medidas judiciais 

relacionadas ao concurso público compreendendo:  

a) Promoção da coleta dos recursos encaminhados segundo as regras definidas em edital.  

b) Encaminhamento dos pedidos de revisão às bancas examinadoras para análise.  

c) Fundamentação das respostas aos pedidos de recursos impetrados, com emissão de 

parecer individualizado.  

d) Atualização, quando necessário, dos gabaritos oficiais e das notas das provas.  

  

2.2.7. Processar a classificação final dos candidatos, compreendendo:  

a) Emissão dos relatórios de notas englobando todas as etapas do Concurso Público.  

b) Aplicação dos critérios de desempate de notas, de acordo com o previsto no edital de 

inscrições.  

c) Elaboração de relatórios de homologação final, contemplando todos  os aprovados por 

ordem de classificação.  

  

2.2.8. Propiciar as condições necessárias ao atendimento dos candidatos portadores de 

necessidades especiais, nos termos da legislação pertinente.  

  

2.2.9. Estar presente, através de membros de sua equipe de trabalho, legalmente constituída, 

durante a realização de todas as etapas do concurso público.  
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2.2.10. Assumir a responsabilidade pelo custo necessário ao deslocamento dos técnicos responsáveis 

pela aplicação das provas, bem como fornecer e entregar, nos locais de realização do concurso, 

nos dias de prova, a quantidade necessária de bens de consumo (papel, água, lanches, entre 

outros), assumindo a responsabilidade pelo respectivo pagamento.  

  

2.2.11. Arcar com as despesas de remessa de material relacionado com o concurso.  

  

2.2.12. Fornecer por meio magnético as listagens contendo: resultado do concurso, em ordem 

alfabética de todos os candidatos; resultado em ordem de classificação dos aprovados, contendo 

em ambas nº de inscrição, nome, nº do documento de identidade, escores, notas e pontuação de 

todos os candidatos inscritos.  

  

2.2.13. Responsabilizar-se por toda a execução do concurso, desde as inscrições, elaboração, 

aplicação e correção das provas, procedimentos para desempate, até a homologação final dos 

aprovados e entrega de todo o material para arquivo no Município.  

  

2.2.14. A Contratada deverá entregar todo o material especificado no item anterior, ao Município, no 

prazo de 30 (trinta) dias após a homologação do resultado final do concurso.  

  

2.2.15. A relação das obrigações acima não é exaustiva, ficando a Contratada obrigada a adotar 

outras providências que se fizerem necessárias ao bom, correto e fiel cumprimento dos dispositivos 

legais pertinentes a realização do concurso público.  

  

2.2.16. A empresa contratada não poderá ter na composição (comissão organizadora), cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até 3º grau, que estejam 

participando do concurso. 

 

2.2. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL 

A Prefeitura Municipal de ESTAÇÃO – RS se compromete:  

 

2.2.1. Designação de local para realização das provas;  

  

2.2.2. Designar servidores para compor a Comissão Executiva do Concurso especialmente 

designada para acompanhar e fiscalizar a aplicação das provas. 

 

2.2.3. Designar e pagar pessoal para fiscalização e segurança da Prova Objetiva, sob a 

coordenação e treinamento da empresa contratada. 

 

2.2.4. Publicação dos editais e portarias, cujos modelos serão fornecidos pela empresa adjudicada 

vencedora, de acordo com legislação em vigor. 

 

2.2.5. Definir o cronograma para a realização do concurso, em conjunto com a empresa 

contratada.  

 

2.2.6. Disponibilizar servidor e computador para realizar inscrição de pessoas que não tem acesso a 

internet. 

 

2.2.7. Aprovar a redação e o conteúdo dos editais. 

 

2.2.8. Fiscalizar todo o andamento do concurso.  

 

2.2.9. Disponibilizar local, material e equipamentos para a realização das provas práticas, se 

necessário.  

 

2.2.10. Abertura de Conta Bancária especifica para os valores dos recebimentos das  inscrições 

realizadas via Internet (rede mundial de computadores), informar o número de conta 
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corrente, a qual será indicada no Edital de Concurso, para receber os depósitos das 

inscrições.  

 

2.2.11. Pagar os valores inerentes ao contrato firmado com a Empresa, nas condições e situações 

estipuladas.  

 

2.2.12. Recebimento e protocolo de eventuais recursos administrativos com encaminhamento para 

análise da empresa Licitante.  

 

2.2.13. Fornecer todas as informações necessárias à elaboração do concurso, tais como: número de 

vagas, descrição do cargo, referência salarial e requisitos para provimento.  

 

2.2.14. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio de representantes devidamente 

credenciados, que se encarregarão dos contatos com a empresa vencedora para 

esclarecimento de dúvidas, troca de informações e demais providências necessárias à 

realização do objeto do presente Edital.  

 

2.2.15. Publicar os editais, listagens, comunicados, bem como quaisquer materiais pertinentes ao 

concurso na imprensa oficial, nos termos das exigências legais.  

 

2.2.16. Responsabilizar-se pelos custos excepcionais no caso de suspensão do concurso, quando tal 

fato se der por responsabilidade do Município.  

 

2.2.17. Arcar com os ônus decorrentes de isenções de taxas de inscrições que porventura venham a 

ser deferidas em razão de legislação ou decisão judicial supervenientes.  

 

2.2.18. Homologar o resultado final do concurso.        

 

2.3. DO PAGAMENTO 

2.3.1. Caberá ao contratante, pagar pelos serviços, objeto desta 

licitação, da seguinte forma: 

a) 50% (cinquenta por cento) do total, quando da Homologação das 

Inscrições do Concurso; 

b)  50% (cinquenta por cento) do total, quando da entrega do 

processo contendo toda a documentação pertinente e necessária a realização do 

concurso público, após a publicação do Resultado Final. 

 

2.4. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 A prova escrita deverá conter no mínimo 40 (quarenta) questões, sendo dividido entre as matérias 

de português, matemática, legislação e conhecimentos específicos e informática, se necessário.  

2.4.1. O cartão de respostas deverá conter, cinco opções de respostas.    

2.4.2. As provas objetivas poderão ser realizadas em dois turnos, no mesmo dia. 

2.4.3. Os pesos e as quantidades de questões deverão ser compatíveis com a complexidade de 

cada cargo. 

 

2.5. QUADRO DE CARGOS 

CARGO VAGAS ESCOLARIDADE PROVA VENCIMENTOS 

1. Enfermeiro CR 

Nível Superior de Enfermagem; e 

Habilitação legal para o exercício da 

profissão de Enfermeiro, com registro 

no conselho de classe. 

Objetiva R$ 5.645,46 

2. Engenheiro 01 Curso superior completo de Objetiva R$ 3.225,86 
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Civil Engenharia Civil; Habilitação legal 

para o exercício da profissão de 

Engenheiro Civil, e registro no conselho 

de classe. 

3. Farmacêutico 01 

Nível Superior em Farmácia; 

Habilitação legal para o exercício da 

profissão de Farmacêutico, com 

registro no conselho de classe. 

Objetiva R$ 3.225,86 

4. Monitor Escolar 

– 20h 
01 Licenciatura Plena em Pedagogia Objetiva R$ 1.048,34 

5. Técnico em 

enfermagem 
01 

Ensino Médio Completo; Curso de 

Técnico em Enfermagem; Habilitação 

legal para o exercício do cargo de 

Técnico de Enfermagem, com registro 

no conselho de classe. 

Objetiva R$ 2.016,23 

6. Tesoureiro CR Ensino Médio Completo Objetiva R$ 3.225,86 

7. Oficial 

Administrativo 
CR Ensino Médio Completo Objetiva R$ 2.258,22 

8. Agente 

Comunitário de 

Saúde 

02 

Ensino Médio Completo e atendimento 

das disposições da Lei Federal nº 

11.350/2006 e suas posteriores 

alterações; residir na área da 

comunidade em que atuar. 

Objetiva R$ 1.428,03 

9. Oficial 

Administrativo 

Auxiliar 

CR Ensino Fundamental Completo Objetiva R$ 1.612,54 

10. Servente 01 Ensino Fundamental incompleto Objetiva R$ 1.048,34 

11. Operário 01 Ensino Fundamental incompleto 

Objetiva, 

Prática, 

Esforço 

Físico 

R$ 1.048,34 

 

2.5.1. A estimativa prevista compreendendo os 11 cargos públicos é até 1000 (um mil) candidatos. 

2.5.2. Não será pago valor por candidato que exceder aos 1000 (um mil) candidatos previstos.  

 

 

3. CONDIÇÕES DE PROVIMENTO E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 

3.1. CARGO: ENFERMEIRO 

 PADRÃO: 10 

 SÍNTESE DOS DEVERES: Planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de enfermagem 

em postos de saúde e unidades assistenciais, e participar da elaboração e execução de 

programas de saúde pública. 

 EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando 

técnica e administrativamente a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver 

atividades junto a equipe de profissionais dos Programas ACS e PSF; executar, no nível de sua 

competência, ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária, nas áreas de 

atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso; desenvolver ações 

para capacitação dos ACS, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de 

saúde; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas 

e de saúde pública e no atendimento aos pacientes; elaborar plano de enfermagem a partir de 

levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes; coletar e 
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analisar dados sócio-sanitários da comunidade; estabelecer programas para atender às 

necessidades de saúde da comunidade; realizar programas educativos em saúde, ministrando 

palestras e coordenando reuniões, com a finalidade de motivar e desenvolver atitudes e hábitos 

sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliam na execução das atribuições típicas da 

classe; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem 

como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de 

enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 

fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades 

administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação; realizar outras 

atribuições compatíveis com o cargo e com sua especialização profissional. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: 40 ou 20 horas semanais, com vencimento proporcional à carga horária. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Escolaridade: Nível Superior, habilitação em Enfermagem; 

b) Habilitação profissional: Habilitação legal para o exercício da profissão de Enfermeiro, e 

registro no conselho de classe. 

RECRUTAMENTO: Concurso Público. 

 

3.2. CARGO: TESOUREIRO 

 PADRÃO: 07 

 SÍNTESE DOS DEVERES: Receber e guardar valores; efetuar pagamentos; ser responsável pelos 

valores entregues a sua guarda. 

 EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Receber e pagar em moeda corrente; entregar e receber 

valores; movimentar fundos; efetuar nos prazos legais os recolhimentos devidos; conferir e rubricar 

livros; receber e recolher importâncias nos bancos; movimentar depósitos; informar e dar pareceres; 

encaminhar processos relativos à competência da tesouraria; endossar cheques e assinar 

conhecimentos e outros documentos relativos ao movimento de valores; preencher, assinar e conferir 

cheques bancários; efetuar pagamento do pessoal; fornecer o suprimento para pagamentos 

externos; confeccionar mapas ou boletins de caixa; integrar grupos operacionais e executar outras 

tarefas correlatas. 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: 40 horas semanais 

 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Escolaridade: 2º Grau Completo. 

 RECRUTAMENTO: Concurso Público. 

 

3.3. CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO 

 PADRÃO: 06 

 SÍNTESE DOS DEVERES: Executar serviços complexos de escritório, que envolvam interpretação 

de leis e normas administrativas, especialmente para fundamentar informações. 

 EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Examinar processos relacionados a assuntos gerais da 

administração municipal, que exijam interpretação de textos legais, especialmente da legislação 

básica do Município; elaborar pareceres instrutivos, qualquer modalidade de expediente 

administrativo, inclusive atos oficiais, portarias, decretos, projetos de lei; executar e/ou verificar a 

exatidão de quaisquer documentos de receita e despesa, folhas de pagamento, empenho, 

balancetes, demonstrativo de caixa; operar com máquinas de contabilidade em geral; organizar e 

orientar a elaboração de fichários e arquivos de documentação e de legislação; secretariar reuniões 

e comissões de inquérito; acompanhar a realização de atividades de fiscalização nas áreas de meio 

ambiente, saúde e urbanismo; orientar sobre o cumprimento de regulamentação concernente a 

normas de higiene sanitária e proteção ambiental; integrar grupos operacionais e executar outras 

tarefas correlatas. 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a)  Horário: 40 horas semanais; 

b)  Especial: o exercício do cargo poderá exigir o atendimento ao público. 

 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a)  Escolaridade: 2º Grau Completo. 

 RECRUTAMENTO: Concurso Público. 
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3.4. CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 PADRÃO: 05 

 SÍNTESE DOS DEVERES: Exercer atividades de nível médio, envolvendo orientação e 

acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento 

da assistência de enfermagem. 

 EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, 

orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; prestar cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes; trabalhar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, e 

em programas de vigilância epidemiológica; participar nos programas e atividades de assistência 

integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente dos considerados prioritários e de 

alto risco; participar dos programas de higiene e segurança do trabalho, e de prevenção de 

acidentes e doenças profissionais; ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes, observando 

a prescrição médica;  preparar pacientes para consultas e exames; lavar e esterilizar instrumentos 

médicos e odontológicos; auxiliar médicos, odontólogos e enfermeiros no preparo do material a ser 

utilizado nas consultas, e no atendimento aos pacientes, quando solicitado; auxiliar no controle de 

estoque de medicamentos, materiais e instrumentos médicos e odontológicos; fazer visitas 

domiciliares, a escolas, creches e outros estabelecimentos, segundo programação efetuada; 

participar de campanhas de vacinação; auxiliar no atendimento da população em programas de 

emergência;  zelar pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos 

postos sob sua guarda; executar outras tarefas correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: 40 horas semanais. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Escolaridade: 2º Grau Completo; Curso de Técnico em Enfermagem; 

b) Habilitação profissional: Habilitação legal para o exercício do cargo de Técnico de 

Enfermagem, e registro no conselho de classe. 

RECRUTAMENTO: Concurso Público. 

 

3.5. CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR 

 PADRÃO: 03 

 SÍNTESE DOS DEVERES: Executar trabalhos administrativos de certa complexidade, que 

requeiram capacidade de julgamento. 

 EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Redigir informações simples, ofícios, cartas, memorandos, 

telegramas; executar trabalhos de datilografia e digitação em geral; secretariar reuniões, lavrar atas 

e fazer quaisquer expedientes a respeito; fazer registros relativos a dotações orçamentárias; elaborar 

e conferir folhas de pagamento; classificar expedientes e documentos; fazer o controle da 

movimentação de processos ou papéis; organizar mapas e boletins demonstrativos; fazer anotações 

em fichas e manusear fichários; proceder a manutenção, controle e destinação de acervos 

bibliográficos e arquivos; executar atividades de classificação e catalogação de documentos, livros, 

periódicos e outras publicações; proceder o atendimento a usuários da Biblioteca Pública Municipal, 

controlando o empréstimo e devolução de obras; atender e efetuar ligações telefônicas internas e 

externas, anotando dados e recados; operar centrais telefônicas e aparelhos de transmissão de 

dados; operar máquinas copiadoras; executar serviços externos; providenciar a expedição de 

correspondência; conferir materiais e suprimentos em geral com as faturas, conhecimentos ou notas 

de entrega, e outros serviços de almoxarifado; proceder levantamento e conferência de bens 

patrimoniais e afins; auxiliar nos serviços de tesouraria, recebendo e guardando valores, efetuando 

pagamentos, movimentando depósitos, preenchendo, assinando e conferindo cheques, 

documentos bancários e financeiros; levantar frequência de servidores, executar outras tarefas 

correlatas. 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a)  Horário: 40 horas semanais; 

b)  Especial: o exercício do cargo poderá exigir o atendimento ao público. 

 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a)  Escolaridade: 1º Grau Completo. 

 RECRUTAMENTO: Concurso Público. 
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3.6. CARGO: OPERÁRIO 

 PADRÃO: 01 

 SÍNTESE DOS DEVERES: Executar trabalhos braçais que não exijam especialização; serviços de 

limpeza urbana; apoio aos serviços de transporte e conservação de estradas. 

 EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Carregar  e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e 

levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder abertura 

de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e 

prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas e depósitos de lixo; recolher o lixo a domicílio, 

operando caminhões de asseio público; auxiliar em tarefas de construção, calçamento e 

pavimentação em geral; auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais; 

auxiliar em serviços de abastecimento, lavagem e manutenção de veículos e equipamentos 

rodoviários; aplicar inseticidas e fungicidas; auxiliar em serviços simples de jardinagem; cuidar de 

árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas; quebrar e britar pedras; 

zelar pela manutenção de prédios públicos, materiais e equipamentos sob sua guarda, operando-os 

e conservando-os; auxiliar na execução de trabalhos comunitários; executar tarefas correlatas. 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a)  Horário: 44 horas semanais; 

b)  Especial: o exercício do cargo poderá exigir o uso de uniforme e equipamento de 

proteção individual. 

 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a)  Escolaridade: sem exigência específica. 

 RECRUTAMENTO: Concurso Público. 

 

3.7. CARGO: SERVENTE 

 PADRÃO: 01 

 SÍNTESE DOS DEVERES: Executar serviços de limpeza e arrumação nas diversas unidades da 

Prefeitura; preparar e distribuir refeições; operar máquinas e equipamentos para produção de 

alimentos. 

 EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Limpar e arrumar as dependências e instalações de prédios 

públicos municipais, a fim de mantê-los em condições de asseio; fazer o serviço de faxina em geral, e 

coleta de lixo nos prédios públicos; preparar e servir café e chá nas unidades em que estiver lotada; 

preparar e distribuir refeições para atender os programas alimentares desenvolvidos pela Prefeitura; 

operar máquinas e equipamentos destinados à produção de alimentos; lavar e esterilizar roupas, 

material e utensílios utilizados nas diversas unidades; auxiliar  na realização de eventos públicos, 

organizando a limpeza e suprimento de material necessário; zelar pela conservação e manutenção 

dos materiais e equipamentos sob sua guarda; executar outras tarefas correlatas.  

 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a)  Horário: 44 horas semanais; 

b)  Especial: o exercício do cargo poderá exigir o uso de uniforme e equipamento de 

proteção individual. 

 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a)  Escolaridade: sem exigência específica. 

 RECRUTAMENTO: Concurso Público. 

 

3.8. CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 PADRÃO: 01A 

  SÍNTESE DOS DEVERES: Desenvolver e executar atividade de prevenção e promoção da 

saúde, em conformidade com os Programas de Saúde Pública. 

    EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e 

promoção da saúde, por meio de ações educativas e coletivas, nos domicílios e na comunidade, 

sob supervisão competente; utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da 

comunidade de sua atuação; executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 

registrar para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 

estimular a participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de 

qualidade de vida; participar e promover ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras 

políticas públicas que promovam a qualidade de vida; desenvolver outras atividades correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
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a) Horário: 40 horas semanais. 

 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Escolaridade: Ensino Médio Completo e atendimento das disposições da Lei Federal 

nº 11.350/2006 e suas posteriores alterações. 

b) Outros: residir na área da comunidade em que atuar. 

RECRUTAMENTO: Concurso Público. 

 

3.9. CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

      PADRÃO: 07 

SÍNTESE DOS DEVERES: Desempenhar atividades de planejamento, supervisão e elaboração 

de projetos. Elaborar pareceres técnicos e executar trabalhos especializados referentes a serviços de 

engenharia civil. Realizar supervisão, planejamento e estudos referentes à construção e elaboração 

de normas, conservação e desenvolvimento das áreas verdes e fiscalização de obras. Elaborar 

análises, estudos e vistorias "in loco", com relação a projetos de engenharia, loteamentos e 

levantamento de áreas para implantação de parques, praças e saneamento, em conformidade 

com a legislação vigente.  

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Analisar projetos de construção de edificações, implantação de 

loteamentos e parcelamento do solo, verificando quanto a adequação dos mesmos à legislação 

municipal vigente; Analisar solicitações para a instalação de atividades comerciais, verificando a 

adequação do uso e da edificação à legislação municipal vigente; Efetuar o atendimento do 

público em geral e de profissionais atuantes na área de construção civil, prestando informações com 

base na legislação municipal vigente, nos dados cadastrais e nos procedimentos da Secretaria; 

Realizar vistorias técnicas em obras de edificações, loteamentos e faixas de drenagem, verificando 

quanto a adequação dos mesmos aos projetos aprovados e à legislação municipal vigente; Realizar 

vistorias técnicas em terrenos, áreas e imóveis, visando conferir quanto às características físicas, 

topográficas e a adequação para execução de obras de construção civil; Realizar vistorias técnicas 

e acompanhamento em edificações, lotes e obras, verificando quanto às condições de segurança, 

normas e procedimentos de legislação vigente; Instruir tecnicamente processos administrativos e/ou 

expedientes externos relacionados a obras em geral, elaborando pareceres técnicos quando 

necessário; Avaliar a documentação dos imóveis, verificando a validade e a adequação às 

exigências estabelecidas na legislação; Executar trabalhos de perícia e avaliação de projetos de 

engenharia e de loteamentos; Elaborar relatórios de acompanhamento da execução de projetos e 

obras em geral; Desempenhar atividades de planejamento, supervisão e elaboração de projetos 

relacionados à gestão ambiental urbana e projetos e obras de construção civil em geral; Compor e 

acompanhar processos licitatórios, com especificações técnicas, quantitativas e de custos, bem 

como fiscalizar o cumprimento do cronograma estabelecido e orientar na execução das obras; 

Organizar e promover as atividades relacionadas a projetos, construção, reconstrução, adaptação, 

reparos, ampliação, conservação, melhoria, manutenção e implantação do sistema viário de 

Estação; Elaborar normas e especificações de caráter técnico, na área de construção civil, 

pavimentação e saneamento; Organizar e supervisionar as atividades inerentes a pesquisas de 

mercado e composição de custos de obras e/ou serviços; Executar e supervisionar serviços prestados 

por administração direta e indireta, na execução de obras de construção, ampliação, reparação e 

manutenção dos edifícios integrantes do patrimônio municipal e das unidades de conservação e 

lazer; Desempenhar outras atividades correlatas inerentes às atividades da engenharia civil. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: 20 horas semanais. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Escolaridade: Curso superior completo de Engenharia Civil 

b) Habilitação profissional: Habilitação legal para o exercício da profissão de Engenheiro 

Civil, e registro no conselho de classe. 

RECRUTAMENTO: Concurso Público 
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3.10. CARGO: FARMACÊUTICO  

 PADRÃO: 07 

 SÍNTESE DOS DEVERES: Executar trabalhos de Farmácia junto à comunidade.  

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Qualificar a gestão da assistência farmacêutica por meio de 

apoio à equipe da farmácia no controle de estoque e na programação das Unidades de Saúde; 

elaborar os pedidos, supervisionar o armazenamento e dispensação de medicamentos; remanejar 

medicamentos visando reduzir as perdas por vencimento; proporcionar espaços de educação 

permanente em saúde com inserção do tema Assistência Farmacêutica para os profissionais das 

equipes de ESF; promover assistência à saúde por meio do acompanhamento farmacoterapêutico, 

atenção farmacêutica na visita domiciliar; apoiar o acolhimento nas demandas relacionadas a 

medicamentos, ocorrência de reações adversas, orientação para o fornecimento de medicamentos 

com receitas vencidas, acesso dos medicamentos, entre outros; participar do planejamento e da 

avaliação da farmacoterapia, para que o paciente utilize de forma segura os medicamentos de que 

necessita, nas doses, frequência, horários, vias de administração e duração adequados, contribuindo 

para que o mesmo tenha condições de realizar o tratamento e alcançar os objetivos terapêuticos; 

realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer farmacêutico a outros membros da equipe de 

saúde, com o propósito de auxiliar na seleção, adição, substituição, ajuste ou interrupção da 

farmacoterapia do paciente; participar e promover discussões de casos clínicos de forma integrada 

com os demais membros da equipe de saúde;  fazer requisições de substâncias, medicamentos e 

materiais necessários à farmácia; planejar e coordenar a execução da Assistência Farmacêutica no 

Município conforme a Política Nacional de Medicamentos - Portaria GM-3916/98; coordenar a 

elaboração da relação de medicamentos padronizados pelo Serviço de Saúde do Município, assim 

como suas revisões periódicas; análise do consumo e da distribuição dos medicamentos; elaboração 

e promoção dos instrumentos necessários, objetivando desempenho adequado das atividades de 

seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos 

pelas Unidades de Saúde; avaliação do custo do consumo dos medicamentos; realização de 

supervisão técnico-administrativo em Unidades da Saúde do Município no tocante a medicamentos 

e sua utilização;  informar, orientar e educar os pacientes, a família, os cuidadores e a sociedade 

sobre temas relacionados à saúde, ao uso racional de medicamentos e a outras tecnologias em 

saúde; desenvolver e participar de programas educativos para grupos de pacientes; elaborar 

materiais educativos destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de 

doenças e de outros problemas relacionados; participar das atividades administrativas, de controle e 

de apoio referentes a sua área de atuação; realizar outras atribuições compatíveis com o cargo e 

especialização profissional, e diretrizes do Programa de Saúde da Família. 

  CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: 20 horas semanais. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Escolaridade: Nível Superior, habilitação em Farmácia; 

b) Habilitação profissional: Habilitação legal para o exercício da profissão de Farmacêutico, 

e registro no conselho de classe. 

RECRUTAMENTO: Concurso Público 

 

3.11. CARGO: MONITOR ESCOLAR  

PADRÃO: 01  

SÍNTESE DOS DEVERES: Auxiliar o professor na execução de atividades de orientação, 

recreação e atendimento de alunos.  

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Colaborar com o Professor Titular nas atividades relacionadas à 

formação de crianças e adolescentes, especialmente portadoras de necessidades especiais; 

acompanhar e assistir as aulas; contribuir para o desenvolvimento de atividades e projetos 

pedagógicos; oficinas de artes, trabalhos manuais e atividades físicas promovendo o processo de 

ensino/aprendizagem, autoconhecimento, coordenação motora, relações humanas e sociais entre 

os alunos e professores; exercer atividades de assistência de alunos com necessidades especiais, 

inclusive assistindo-os em suas necessidades básicas de higiene, alimentação e locomoção; 

participar da avaliação do rendimento escolar; atender às dificuldades de aprendizagem do aluno, 

auxiliando-os nas tarefas escolares; participar de reuniões pedagógicas com pais e professores; 

controlar e manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade, confiando-os aos cuidados de 

seu substituto ou responsável; executar outras atividades correlatas.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
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a) Horário: 20 horas semanais; 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  

a) Escolaridade: Licenciatura Plena em Pedagogia. 

RECRUTAMENTO: Concurso Público 

 

Estação, 18 de Julho de 2019. 

 

 

 

 

 

Humildes de Almeida Camargo 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Angelo Tonin 

Secretario Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico
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ANEXO II 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 

 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 

A empresa ____________________________________________________________ com sede na Rua/Av. 

___________________________________________inscrita no CNPJ sob o nº _______________________ abaixo 

assinada por seu representante legal, interessada na participação da Tomada de Preços, que visa a 

contratação de empresa especializada para elaboração de Concurso Público, incluindo: elaboração 

do edital; inscrições; provas objetivas, práticas e de esforço físico; recursos e relatórios. 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR 

TOTAL 

01 

Contratação de empresa especializada para elaboração de 

Concurso Público, incluindo: elaboração do edital; inscrições; 

provas objetivas, práticas e de esforço físico; recursos e relatórios. 

 

 

- Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

- Declaramos que o preço unitário por nós ofertado será para executar a obra conforme as 

exigências da Prefeitura Municipal de Estação e descrito no Edital de Tomada de Preços 010/2019. 

- Declaramos que prestaremos os serviços dentro dos prazos estipulados pelo Município; 

- Declaramos que o valor total da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa 

execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de mão de obra 

necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, 

benefícios e licenças inerentes. 

 

Data: _____/_____/_________. 

 

__________________________________________________________ 

Nome e CPF do Representante Legal e  

Responsável Técnico da Empresa 

 

__________________________________________________________ 

Assinaturas de ambos 

 

Carimbo do CNPJ da empresa: 
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ANEXO III 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Em cumprimento as determinações da Lei Federal nº 8.666/93, DECLARAMOS, para fins de 

participação na Tomada de Preços acima, que: 

a). Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 

b). Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 

c). Não existe fato impeditivo à nossa habilitação; 

d). Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 

e). Não possuímos em nosso quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos; 

f). Não possuímos entre nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 

empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 

 

     Por ser a expressão da verdade, eu 

____________________________________, representante legal desta empresa, firmo a presente. 

 

Cidade, data 

 

_____________________________________________ 

Nome do representante legal 

CPF nº........................... 
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ANEXO VI 

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 
 

_____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________, sediada à _____________________________________ através de seu 

Diretor ou Responsável Legal, Sr.(a) ________________________________________________________________ 

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para licitar ou 

contratar com a Administração Pública. 

Por ser expressão de verdade e ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores 

firmamos o presente. 

 

________________, ______ de __________________ de 2019. 

 

 

_____________________________________ 

Nome completo e assinatura do declarante 

CPF E RG 
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ANEXO V 

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 

CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

 

 
Pelo presente, a empresa _________________________________________________________________________ 

inscrita no CNPJ sob nº ___________________ sediada na ______________________________ neste ato 

representada pelo (a) Sr.(a) _______________________________________________, portador da cédula de 

identidade nº ____________________________ residente e domiciliado na 

_____________________________________, inscrito no CPF sob o nº ____________________, detentor de 

amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, 

confere-os à _________________________________, portador da cédula de identidade nº 

____________________________, e inscrito no CPF sob o nº ________________________ com o fim específico 

de representar a Credenciante perante a Prefeitura de Estação/RS, na Licitação Modalidade 

Tomada de Preços nº ______________, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e 

oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento 

de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem 

necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

________________, ____ de ____________ de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Credenciante  

(reconhecer firma) 

 

 

 

 

__________________________________ 

Credenciado 

(reconhecer firma) 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E SUBMISSÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 

 

 
 

A empresa ______________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

___________________________________, através do seu representante legal, abaixo identificado, 

DECLARA para os devidos fins, ter pleno conhecimento das disposições contidas no Edital 

modalidade Tomada de Preços nº 010/2019, com seus anexos, de suas condições, bem como de 

pleno conhecimento, submissão e conformidade com as condições do edital da licitação acima 

mencionada e de que possui conhecimento de todas as condições dos locais de execução dos 

serviços e dos elementos técnicos anexos ao edital para cumprimento do contrato. 

 

____________________________, _____, de ___________________ de 2019. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do responsável técnico da Empresa licitante 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura e identificação do representante legal da empresa 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
 

O presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada para realização de 

concurso público, nos termos do que dispõem os artigos 55 a 76, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, as partes a seguir qualificadas, de um lado o Município de Estação, pessoa jurídica de 

direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n.º 92.406.248/0001-75, com sede administrativa na 

Rua Fiorelo Piazzetta, 95, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Humildes de Almeida 

Camargo, brasileiro, casado, portador do RG nº, e CPF nº, residente e domiciliado na Rua, nesta 

cidade de ora em diante denominado de Município, e de outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXX, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º, sita na Rua, Centro, na cidade de, 

neste ato representada por xxxxxxxx, portador do CPF n.º, de ora em diante denominada 

simplesmente Contratada, têm entre si certo e ajustado, em conformidade com a Tomada de Preços 

nº 010/2019 as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. A Contratada assume a obrigação de prestar serviços de elaboração de Concurso Público, 

incluindo: elaboração do edital; inscrições; provas objetivas, práticas e de esforço físico; 

recursos e relatórios; conforme termo de referência, para os seguintes cargos: 

 

CARGO VAGAS ESCOLARIDADE PROVA VENCIMENTOS 

1. Enfermeiro CR 

Nível Superior de Enfermagem; e 

Habilitação legal para o exercício da 

profissão de Enfermeiro, com registro 

no conselho de classe. 

Objetiva R$ 5.645,46 

2. Engenheiro 

Civil 
01 

Curso superior completo de 

Engenharia Civil; Habilitação legal 

para o exercício da profissão de 

Engenheiro Civil, e registro no conselho 

de classe. 

Objetiva R$ 3.225,86 

3. Farmacêutico 01 

Nível Superior em Farmácia; 

Habilitação legal para o exercício da 

profissão de Farmacêutico, com 

registro no conselho de classe. 

Objetiva R$ 3.225,86 

4. Monitor Escolar 

– 20h 
01 Licenciatura Plena em Pedagogia Objetiva R$ 1.048,34 

5. Técnico em 

enfermagem 
01 

Ensino Médio Completo; Curso de 

Técnico em Enfermagem; Habilitação 

legal para o exercício do cargo de 

Técnico de Enfermagem, com registro 

no conselho de classe. 

Objetiva R$ 2.016,23 

6. Tesoureiro    CR Ensino Médio Completo Objetiva R$ 3.225,86 

7. Oficial 

Administrativo 
CR Ensino Médio Completo Objetiva R$ 2.258,22 

8. Agente 

Comunitário de 

Saúde 

02 

Ensino Médio Completo e atendimento 

das disposições da Lei Federal nº 

11.350/2006 e suas posteriores 

alterações; residir na área da 

comunidade em que atuar. 

Objetiva R$ 1.428,03 
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9. Oficial 

Administrativo 

Auxiliar 

CR Ensino Fundamental Completo Objetiva R$ 1.612,54 

10. Servente 01 Ensino Fundamental incompleto Objetiva R$ 1.048,34 

11. Operário 01 Ensino Fundamental incompleto 

Objetiva, 

Prática, 

Esforço 

Físico 

R$ 1.048,34 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

2.1. A vigência deste Contrato será de 06 (seis) meses, após a sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por períodos subsequentes, havendo interesse das partes.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

3.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes: 

 

§ 1º - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

a) Designação de local para realização das provas;  

b) Designar servidores para compor a Comissão Executiva do Concurso especialmente 

designada para acompanhar e fiscalizar a aplicação das provas. 

c) Designar e pagar pessoal para fiscalização e segurança da Prova Objetiva, sob a 

coordenação e treinamento da empresa contratada. 

d) Publicação dos editais e portarias, cujos modelos serão fornecidos pela empresa adjudicada 

vencedora, de acordo com legislação em vigor. 

e) Definir o cronograma para a realização do concurso, em conjunto com a empresa 

contratada.  

f) Disponibilizar servidor e computador para realizar inscrição de pessoas que não tem acesso a 

internet. 

g) Aprovar a redação e o conteúdo dos editais. 

h) Fiscalizar todo o andamento do concurso.  

i) Disponibilizar local, material e equipamentos para a realização das provas práticas, se 

necessário.  

j) Abertura de Conta Bancária especifica para os valores dos recebimentos das  inscrições 

realizadas via Internet (rede mundial de computadores), informar o número de conta corrente, a 

qual será indicada no Edital de Concurso, para receber os depósitos das inscrições.  

k) Pagar os valores inerentes ao contrato firmado com a Empresa, nas condições e situações 

estipuladas.  

l) Recebimento e protocolo de eventuais recursos administrativos com encaminhamento para 

análise da empresa Licitante.  

m) Fornecer todas as informações necessárias à elaboração do concurso, tais como: número de 

vagas, descrição do cargo, referência salarial e requisitos para provimento.  

n) Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio de representantes devidamente 

credenciados, que se encarregarão dos contatos com a empresa vencedora para esclarecimento 

de dúvidas, troca de informações e demais providências necessárias à realização do objeto do 

presente Edital.  

o) Publicar os editais, listagens, comunicados, bem como quaisquer materiais pertinentes ao 

concurso na imprensa oficial, nos termos das exigências legais.  

p) Responsabilizar-se pelos custos excepcionais no caso de suspensão do concurso, quando tal 

fato se der por responsabilidade do Município.  
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q) Arcar com os ônus decorrentes de isenções de taxas de inscrições que porventura venham a 

ser deferidas em razão de legislação ou decisão judicial supervenientes.  

 

 

§ 2º -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a) À elaboração de editais abrangendo:  

i.Elaboração e montagem da minuta do edital encaminhamento à comissão Executiva de 

Concurso, no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato.  

ii.Elaboração do programa do concurso, da definição dos conteúdos programáticos, por cargo em 

concurso, e/ou bibliografias, em conjunto com a contratante.  

iii.Especificação de disciplinas e peso das provas, bem como média para aprovação, em conjunto 

com a contratante.  

iv.Regulamentação da forma de inscrição, da aplicação das provas escritas, práticas e de esforço 

físico, dos recursos e demais dados necessários.  

v.Seleção e convocação das bancas examinadoras. As bancas examinadoras, responsáveis pela 

elaboração e correção das questões de provas, deverão ser compostas por profissionais 

especializados, de notório saber e ilibada reputação, sendo que seus nomes deverão ser 

divulgados. 

vi.Preparação de todo o material de apoio para a equipe.  

 

b) Efetuar Inscrições dos Candidatos, compreendendo:  

i.Definição, elaboração e impressão de modelo de ficha de inscrição, se necessário. 

ii.A Contratada deverá disponibilizar as inscrições em site próprio, desde o preenchimento do 

formulário até a geração do boleto. Devendo as guias de pagamento serem vinculadas à conta 

bancária informada pela Contratante. O pessoal e material necessário para as inscrições é de 

responsabilidade da Contratada. O valor das inscrições serão determinados pela Contratante. 

iii.Treinamento aos encarregados do recebimento das inscrições.  

iv.Manter em site próprio todas as informações relativas ao concurso público, disponibilizando o 

edital de abertura das inscrições, cronograma, conteúdo programático e outras informações do 

interesse do candidato.  

v.Viabilizar as inscrições pelo período não inferior a 10 dias nem superior a 30 dias, sem interrupções.  

vi.Analisar de todas as inscrições efetivadas, objetivando suas homologações.  

vii.Emitir e entregar relatório de candidatos em ordem alfabética, contendo cargo e número de 

inscrição além das inscrições indeferidas, mediante fundamentação, para a Comissão Executiva 

de Concurso, até 05 dias antes da realização das provas.  

viii.Cadastrar os candidatos inscritos após o recebimento dos requerimentos de inscrição, contendo 

o número de inscrição, nome e número do documento de identidade, para emissão de listas de 

frequência, bem como listas de distribuição dos candidatos por locais de  prova.  

  

c) Confeccionar, aplicar e corrigir as PROVAS OBJETIVAS, para os cargos indicados, abrangendo, no 

que couber, questões de português, matemática, informática, legislação e conhecimentos gerais e 

específicos, num total de no mínimo 40 (quarenta) questões, de múltipla escolha, com 05 (cinco) 

opções de resposta, compreendendo:  

i. A empresa vencedora não poderá utilizar questões que tenham sido divulgadas em meios de 

comunicação (internet, jornal, revistas, livros, rádio, televisão) ou que tenham sido utilizadas em 

outro concurso público.  

ii. Elaboração de questões inéditas, em conformidade com o nível de escolaridade do cargo, bem 

como as atribuições, dispondo de profissionais especializados, devidamente habilitados, para 

comporem as Bancas Examinadoras.  

iii. Análise técnica das questões, com revisão de português.  

iv. Digitação e edição de todo material, listagem ou outros, necessários à realização das provas.  

v. Manutenção do sigilo das questões e da segurança da prova.  

vi. Distribuição dos candidatos nos locais de prova.   

vii. Emissão da relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local de realização 

das provas.  

viii. Mapeamento e identificação das salas para a realização das provas.  
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ix. Elaboração dos materiais de apoio para a realização das provas, em conformidade com a 

metodologia adotada pela empresa.  

x. Acondicionamento e transporte dos cadernos e grades ao local das provas, com o devido lacre 

garantidor de sigilo e segurança.  

xi. Treinamento e contratação dos coordenadores, fiscais e pessoal de apoio.  

xii. Aplicação efetiva das provas, com a presença de equipe de coordenação proporcional ao 

número de candidatos.  

xiii. Elaboração de atas e listas de presença.  

xiv. Procedimento da leitura dos cartões de respostas, por meio de processamento eletrônico, que 

assegure a segurança do processo.  

xv. Emissão de boletins e/ou relatórios de notas de todos os candidatos.  

xvi. Correção e entrega das provas objetivas.  

xvii. Emissão do relatório das notas dos candidatos para publicação.  

xviii. Em razão de a correção ser através de leitura óptica, fica dispensada a desidentificação dos 

candidatos.  

  

d) Aplicar a PROVA PRÁTICA de acordo com as atribuições do cargo. 

 

e) Aplicar a PROVA DE ESFORÇO FÍSICO para avaliação das condições físicas dos candidatos. Sendo 

que a prova será aplicada para os 30 (trinta) candidatos melhor colocados na prova escrita. 

  

f) Examinar, emitir parecer e dirimir as dúvidas nos casos de recursos ou medidas judiciais 

relacionadas ao concurso público compreendendo:  

i.Promoção da coleta dos recursos encaminhados segundo as regras definidas em edital.  

ii.Encaminhamento dos pedidos de revisão às bancas examinadoras para análise.  

iii.Fundamentação das respostas aos pedidos de recursos impetrados, com emissão de parecer 

individualizado.  

iv.Atualização, quando necessário, dos gabaritos oficiais e das notas das provas.  

 

g)  Processar a classificação final dos candidatos, compreendendo:  

i.Emissão dos relatórios de notas englobando todas as etapas do Concurso Público.  

ii.Aplicação dos critérios de desempate de notas, de acordo com o previsto no edital de inscrições.  

iii.Elaboração de relatórios de homologação final, contemplando todos  os aprovados por ordem 

de classificação.  

  

h) Propiciar as condições necessárias ao atendimento dos candidatos portadores de necessidades 

especiais, nos termos da legislação pertinente.  

  

i) Estar presente, através de membros de sua equipe de trabalho, legalmente constituída, durante a 

realização de todas as etapas do concurso público.  

  

j) Assumir a responsabilidade pelo custo necessário ao deslocamento dos técnicos responsáveis pela 

aplicação das provas, bem como fornecer e entregar, nos locais de realização do concurso, nos dias 

de prova, a quantidade necessária de bens de consumo (papel, água, lanches, entre outros), 

assumindo a responsabilidade pelo respectivo pagamento.  

  

k)  Arcar com as despesas de remessa de material relacionado com o concurso.  

  

l)  Fornecer por meio magnético as listagens contendo: resultado do concurso, em ordem alfabética 

de todos os candidatos; resultado em ordem de classificação dos aprovados, contendo em ambas 

nº de inscrição, nome, nº do documento de identidade, escores, notas e pontuação de todos os 

candidatos inscritos.  

  

m) Responsabilizar-se por toda a execução do concurso, desde as inscrições, elaboração, aplicação 

e correção das provas, procedimentos para desempate, até a homologação final dos aprovados e 

entrega de todo o material para arquivo no Município.  

  

n) A Contratada deverá entregar todo o material especificado no item anterior, ao Município, no 

prazo de 30 (trinta) dias após a homologação do resultado final do concurso.  
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o) A relação das obrigações acima não é exaustiva, ficando a Contratada obrigada a adotar outras 

providências que se fizerem necessárias ao bom, correto e fiel cumprimento dos dispositivos legais 

pertinentes a realização do concurso público.  

 

p) A empresa contratada não poderá ter na composição (comissão organizadora), cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até 3º grau, que estejam 

participando do concurso. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. Pelo fornecimento do objeto, o Município pagará à Contratada a importância de R$ (...) o 

pagamento se dará da seguinte forma. 

a)  50% (cinquenta por cento) do total, quando da Homologação das Inscrições do Concurso; 

b)  50% (cinquenta por cento) do total, quando da entrega do processo contendo toda a 

documentação pertinente e necessária a realização do concurso público, após a publicação do 

Resultado Final. 

 

CLÁUSULA QUINTA- DAS PENALIDADES 

5.1. O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação 

das seguintes penalidades: 

e) Advertência, por escrito; 

f) Multa: 

b1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado por inexecução parcial do contrato; 

b2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado no caso de inexecução total, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

g) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. 

 

5.2. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

 

5.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

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

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  

03 - Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico 

03.01.04.122.0004.2006 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e 

Desenvolvimento Econômico 

03.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.48 (6753) – Serviços de seleção e treinamento 

Recurso: 1 Livre 

 

CLÁUSULA SETIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

7.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites 

previstos no parágrafo primeiro do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES 

8.1. O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de 

acordo com os casos previstos no capítulo III, Seção III - Da Alteração dos Contratos, da Lei nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA NOVA - DA RESCISÃO 

9.1. A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 da Lei nº 

8.666/93, no que couber. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO 

10.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequências 
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Visto da Procuradoria Geral 
__________ 

contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93. 

 

§ 1º - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no Artigo 78 da Lei nº 

8.666/93, no que couber. 

 

§ 2º - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento pelos materiais utilizados e 

devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisão. 

 

§ 3º - Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o ressarcimento de perdas e danos 

por via administrativa ou ação judicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

11.1. Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

12.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Getúlio Vargas - RS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 

das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

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

forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Estação/RS, ... de ......... de 2019. 

 

 

Município  Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 

    

CPF:  

 

   

CPF:  

 

 


