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Licitação n° 097/2017 
Modalidade de Concorrência n° 001/2017 

 
PREÂMBULO 

 
O Município de RIO PRETO torna público que se fará realizar licitação para contratar 
interessados em fornecer o objeto previsto no ANEXO I. 
 
O certame está instaurado na modalidade de CONCORRÊNCIA para SELEÇÃO E 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO, 
RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ESTRUTURAÇÃO 
E APLICAÇÃO DE PROVAS, DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, ANALISE DE 
RECURSOS E TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO 
CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, 
descrito no ANEXO I deste edital, com o julgamento tipo MELHOR TÉCNICA E 
PREÇO. 
 
Tanto a licitação quanto a execução do objeto serão regidos pela Lei 8666/1993 e 
alterações posteriores. 
 
 
Entrega dos Envelopes 
 
Os envelopes serão recebidos durante o expediente normal da entidade, até a data 
e hora definidas para a abertura da documentação, no seguinte local: 
 
Comissão de Licitação 
Município de RIO PRETO 
Rua Getúlio Vargas, n° 27 
Bairro Centro 
 
Abertura da Documentação 
 
A documentação dos licitantes será aberta em sessão pública, no local acima 
identificado, na seguinte data e horário. 
 
Data: 06/09/2017 
Horário: 13:00 
 

EDITAL 
 

O certame será regulado pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
1.1 – O objeto desta licitação com suas características e particularidades encontra-
se definido e especificado no ANEXO I, devendo os interessados se encontrarem 
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inscritos em todos os órgãos exigidos pela legislação para seu funcionamento, 
inclusive no que refere às normas de segurança. 
 
2 - DAS DEFINIÇÕES 
 
Adotam-se neste instrumento e em toda a documentação a ele associada as 
seguintes definições: 
 
2.1 – MUNICÍPIO: pessoa jurídica que promove a presente licitação. 
 
2.2 – PROPONENTE, INTERESSADOS, LICITANTE OU CONCORRENTE: pessoa 
física ou jurídica de direito público ou privado que venha a apresentar documentação 
de habilitação e proposta na presente licitação. 
 
2.3 – COMISSÃO DE LICITAÇÃO/LEILOEIRO/PREGOEIRO: grupo de servidores ou 
servidor do município designado para receber, analisar documentos de habilitação e 
julgar as propostas ou lances apresentados nesta licitação. 
 
2.4 – CONTRATANTE: município signatário do instrumento contratual para 
execução do objeto. 
 
2.5 – CONTRATADO: pessoa física ou jurídica que executará o objeto licitado e será 
signatária do contrato com a Administração. 
 
2.6 – ADMINISTRAÇÃO: todos os órgãos, entidades ou unidades do município. 
 
2.7 – FISCALIZAÇÃO: representante da Administração especialmente designado ou 
contratado para acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual. 
 
3 - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DO CONTRATADO 
 
3.1 – Além de se responsabilizar pela conclusão do objeto nos exatos termos 
previstos e estipulados no ANEXO I, o CONTRATADO se obriga, ainda, a comunicar 
à CONTRATANTE, qualquer ocorrência anormal verificada na conclusão do objeto 
desta licitação. 
 
3.2 – Obriga-se também a se responsabilizar pela realização do objeto a partir dos 2 
dias subsequentes à data de assinatura do instrumento contratual, que será 
assinado em prazo não superior a 5 dias da data em que o licitante for convocado ou 
souber do resultado final da licitação, o que ocorrer primeiro. 
 
3.3 – O CONTRATADO é o único responsável por todas as obrigações fiscais, 
parafiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes à sua personalidade jurídica, 
inclusive as relações empregatícias, se houver, com os profissionais e demais 
pessoas que utilizar na execução do objeto contratado. 
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3.4 – Em face da supramencionada responsabilidade inexistirá qualquer vínculo 
empregatício ou de qualquer outra natureza entre o CONTRATANTE e os prepostos, 
os auxiliares, os profissionais ou os sócios da CONTRATADA. 
 
3.5 – A CONTRATADA, quando solicitada pelo CONTRATANTE, promoverá o 
afastamento e conseqüente substituição de funcionários que apresentarem baixa 
produtividade, forem descorteses com a FISCALIZAÇÃO ou não realizarem o objeto 
de forma satisfatória. 
 
3.6 – Sendo relevante o motivo do afastamento, a critério do CONTRATANTE, o 
afastamento será imediato. 
 
4 - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
4.1 – O objeto licitado será fiscalizado por servidor expressamente designado pelo 
MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em 
conformidade com o previsto neste instrumento. 
 
4.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das 
especificações técnicas estabelecidas no ANEXO I, sem prejuízo das exigências 
estabelecidas pelos órgãos oficiais que fiscalizam o segmento. 
 
4.2.1 – O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item 
anterior, não impede a ação fiscal posterior e retenção de pagamentos. 
 
4.3 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos 
de cobrança (duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às 
condições previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer 
tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não 
representará novação ou alteração do que ficou pactuado. 
 
4.4 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO será 
sempre por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, 
qualquer alegação fundada em ordens ou declarações verbais. 
 
4.5 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou 
reduz a responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, 
por quaisquer irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em co-
responsabilidade do MUNICÍPIO ou de seus prepostos. 
 
5 - DO PRAZO 
 
5.1 - O prazo para cumprimento do objeto licitado será de 4 (quatro)  meses, 
conforme estabelecido no ANEXO I e de acordo com as necessidades do 
MUNICÍPIO. 
 
6 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 
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6.1. Poderão participar da licitação os interessados, Pessoas Jurídicas, que desejem 
prestar os serviços ao município e que satisfaçam integralmente as condições 
estabelecidas no Edital.  
 
6.2. A concorrência pública é em regime de empreitada integral do tipo maior técnica 
e preço por item, prevista no art.45, §1º, III da lei ordinária nº8.666/95. 
 
6.3. O licitante poderá concorrer para disputar os 2 itens do edital. 
 
6.4. Somente poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto da 

licitação que satisfaçam as condições contidas neste Edital.  

6.5. Não poderão participar as empresas:  

a) Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, dissolução, 

liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de 

constituição. 

b) Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 

Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal. 

 
c) Não poderão participar do presente certame empresas declaradas inidôneas de 
acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei federal 8666/1993 ou suspensas de 
participar de licitações ou contratar com esta Administração nos termos do inciso III 
do mesmo artigo. 
 
d) servidor ou dirigente do MUNICÍPIO ou os membros da COMISSÃO DA 
LICITAÇÃO. 
 
e) interessados que apresentarem documentos e propostas enviados via fax, telex e 
e-mail ou que apresentarem propostas alternativas. 
 
7 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
Para se habilitarem na licitação, os interessados deverão apresentar os seguintes 
documentos: 
 
7.1 - JURÍDICA 
 
- Registro Comercial, no caso de empresa individual 
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores 
-Declaração que não há menores de dezoito anos realizando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO 

                               Rua Getúlio Vargas n° 27 – Centro - CEP: 36.130-000 - Tel.: (32) 3283-3850 

- Anexos de V a IX e, quando se tratar de Micro e Pequena Empresa, também o 
Anexo X. 
- Cédula de Identidade do administrador da empresa. 
 
7.2 - FISCAL 
 
- CNPJ para pessoas jurídicas 
- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal 
- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual 
- Prova de regularidade com a Fazenda Federal 
- Prova de regularidade com o FGTS 
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 
 
7.3 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
- Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente.  
- Registro dos profissionais que irão compor a proposta técnica na respectiva 
entidade profissional competente. 
 
7.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔNICA - FINANCEIRA 
 
- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física 
(esta certidão se não trouxer em seu corpo, data de validade, entende-se, que sua 
validade será até sessenta (60) dias da data de sua expedição). 
 
7.5 – ORIENTAÇOES GERAIS SOBRE HABILITAÇÂO: 
 
7.5.1 -  As empresas que não conseguirem a emissão da Certidão Negativa de 
Débitos (CND) durante o período de greve dos servidores previdenciários, poderão 
apresentar os documentos abaixo: 
 
- Os 6 (seis) últimos comprovantes de recolhimento do INSS (GPS) 
 
- Última GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a 
Previdência Social). 
 
- Declaração do Sócio-Proprietário ou Titular, juntamente com o Contador da 
empresa, informando a regularidade junto ao INSS, sob as penalidades da Lei. 
 
7.5.2– Junto com os documentos será apresentada declaração feita pelo 
representante legal da interessada ( anexo V )informando o endereço eletrônico (e-
mail) pois toda a remessa de dados relativos às decisões emitidas pela comissão e 
informações , serão encaminhadas para este e-mail. 
 
7.5.3 – Os licitantes deverão apresentar os documentos acima em cópia autenticada 
na forma da lei ou cópia mais original para avaliação feita pela Comissão de 
Licitação. 
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7.5.4 – A documentação referida no item anterior deverá ser apresentada em 
envelope lacrado com o título: 
 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
LICITAÇÃO N° 097/2017 

MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA n° 001/2017 
DOCUMENTAÇÃO 

 
7.5.5 – O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá ser entregue à COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO fechado, de modo que esteja assegurada sua inviolabilidade. 
 
7.5.6 – A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em uma única via, sendo que 
a falta de qualquer documento ou a sua apresentação com prazo validade vencido, 
exceto nas exceções previstas na lei complementar nº123/2006, ensejará a 
inabilitação da empresa para continuar no processo. 
 
 
8 – DA APRESENTAÇÃO DA  PROPOSTA TÉCNICA 
 A proposta Técnica será apresentada em uma única via, obrigatoriamente 
datilografada ou digitada em linguagem clara, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou 
ressalvas, datada e assinada, com todas as suas páginas rubricadas, contendo toda 
documentação pertinente conforme itens (8.1, 8.2, 8.3 ,8.4) que permita a análise e 
pontuação. Conforme modelo  contido no ANEXO III A 
 
8.1. FATOR EQUIPE TÉCNICA: 
 Para comprovação da equipe técnica, deverão ser encaminhados os seguintes 
documentos:  
a) relação nominal dos componentes da equipe técnica que estarão envolvidos no 
planejamento, elaboração e realização do concurso;  
b) currículos dos respectivos profissionais relacionados na Equipe Técnica, os quais 
deverão conter identificação, escolaridade e experiência na realização de concurso 
público;  
c) cópia autenticada de documentos comprobatórios dos títulos pontuados;  
d) cópia autenticada da anotação da carteira de trabalho ou Ficha de Registro de 
Empregado quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa proponente 
ou contrato de prestação de serviços dos mesmos com a empresa proponente, 
comprovando o vínculo de trabalho;  
e) quando o profissional não possuir vínculo institucional, trabalhista ou outro com a 
empresa, declaração, datada e assinada pelo respectivo profissional, com os 
seguintes dizeres:  
“Declaro que faço parte da equipe técnico-administrativa da (razão social da 
empresa/instituição) para prestar os serviços no município de Rio Preto, 
responsabilizando-me pelas informações prestadas nessa declaração” 
 

 Os documentos exigidos acima deverão constar da proposta técnica, 
obrigatoriamente, sendo que o não atendimento do estabelecido no Edital, 
seja por apresentação incompleta dos documentos, ausências e/ou omissões 
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de itens, rasuras, emendas ou entrelinhas, implicará no não cômputo dos 
pontos correspondentes. 

:  
 

8.1.1- DOS PONTOS PARA EQUIPE TÉCNICA: 
 
   A definição dos pontos do item EQUIPE TÉCNICA será feita através do somatório 
das pontuações, respeitando-se o limite de pontuação máxima, atribuída de acordo 
com os seguintes critérios:  
 Pontuação Máxima – 40 (quarenta) pontos 
 

FORMAÇÃO 
QUANTIDADE DE PONTOS POR 

MEMBRO DA EQUIPE 

Doutorado 3 pontos por técnico 

Mestrado 2 pontos por técnico 

Pós-graduação ou especialização lato sensu 1 ponto por técnico 

Graduação 0,5 ponto por técnico 

* o técnico indicado pontuará em apenas uma titulação. 
 
 

8.2-  FATOR EXPERIÊNCIA DA EMPRESA E UNIVERSO DE CANDIDATOS:  
 
A empresa deverá comprovar experiência em elaboração de provas, organização e 
processamento de resultados em concurso público, processo seletivo para cargo ou 
emprego público, concurso vestibular ou processo seletivo para acesso ao ensino 
superior, indicando instituição, número de candidatos inscritos no referido concurso 
e ano de realização por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado. Se fornecidos por pessoa jurídica de direito privado, os atestados 
deverão ter assinatura com firma reconhecida em cartório. A definição dos pontos da 
EXPERIÊNCIA DA EMPRESA E UNIVERSO DE CANDIDATOS será apurada 
através do somatório das pontuações, respeitando-se o limite máximo, conforme 
segue: 
 
8.2.1- DOS PONTOS PARA EXPERIÊNCIA DA EMPRESA E UNIVERSO DE 
CANDIDATOS – Pontuação Máxima – 40 (quarenta) pontos 
 

QUALIDADE QUANTIDADE DE PONTOS POR EXPERIÊNCIA 

Concurso Público ou Processo 

Seletivo para cargo ou emprego 

público 

Até 250 candidatos - 2,0 pontos 

De 251 a 500 candidatos - 4,0 pontos 

De 501 a 750 candidatos - 6,0 pontos 

Superior a 750 candidatos - 8,0 pontos 

Concurso Vestibular ou Processo 

Seletivo para Faculdades. 

Até 250 candidatos - 2,0 pontos 

De 251 a 500 candidatos - 4,0 pontos 

De 501 a 750 candidatos - 6,0 pontos 

Superior a 750 candidatos - 8,0 pontos 

* Cada atestado valerá uma única vez, sendo avaliado pelo maior número de candidatos. Serão 
considerados somente concursos públicos ou qualquer outro processo seletivo que atenda o 
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disposto no art. 37, inciso II e artigo 198, § 4º, da Constituição Federal, bem como vestibulares 
ou processos seletivos para acesso ao ensino superior. 
 

8.3 -  DA PONTUAÇÂO DA PROPOSTA DE PREÇO: 
  
A presente licitação terá um preço mínimo, sendo o interessado pontuado quando o 
valor ofertado ao município for da seguinte ordem: 
 
Valor oferecido pela prestação dos serviços    Pontos 
 
De R$1.000,00 a R$10.000,00      80 
De R$10.000,01 R$15.000,00      70 
De R$15.000,01 R$20.000,00      60 
De R$20.000,01 R$25.000,00      50 
De R$25.000,01 R$30.000,00      40 
De R$30.000,01 R$35.000,00      30 
De R$35.000,01 R$40.000,00      20 
De R$40.000,01 R$45.000,00      10 
Acima de R$ 45.000,01       1 
 
 
8.4- DA PONTUAÇÃO TOTAL: 
 
 A pontuação total de cada licitante será determinada mediante o somatório da 
pontuação obtida nos itens 8.1, 8.2 e 8.3, sendo considerado vencedor o que obtiver 
a maior pontuação. 
 
 
9 - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
 
9.1 – Será inabilitado o licitante que: 
 
a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados, principalmente 
o endereço eletrônico para remessa de decisões e informações (ver Anexo IV); 
 
b) Apresentar documentos com validade vencida; 
 
c) Apresentar apenas o protocolo do pedido do documento nos respectivos órgãos 
ou repartições, em substituição ao documento solicitado neste instrumento; 
 
d) Apresentar documentos de comarca ou jurisdição diferente de sua sede ou 
domicílio; 
 
e) Possuir objeto social que não autorize a execução do objeto licitado; 
 
f) Apresentar documento copiado por fax. 
 
9 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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9.1 – A proposta Financeira será apresentada em uma única via, obrigatoriamente 
datilografada ou digitada em linguagem clara, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou 
ressalvas, datada e assinada, com todas as suas páginas rubricadas, contendo o 
preço em modelo semelhante ao contido no ANEXO III. 
 
9.2 – Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional com até 2 
(duas) casas decimais. 
 
9.3 – O prazo de validade da proposta será de 60 dias, sendo desclassificadas as 
propostas que apresentem validade inferior. 
 
9.4 – As propostas deverão ser apresentadas em envelope lacrado com o título: 
 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
LICITAÇÃO N° 097/2017 

MODALIDADE DE CONCORRENCIA n° 001/2017 
PROPOSTAS 

 
10 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
10.1 - A licitação é do tipo MELHOR TÈCNICA E PREÇO. 
 
10.2 – Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não 
previstas neste instrumento. 
 
10.3 – Em hipótese alguma, após a entrega das propostas, serão admitidas 
retificações, cancelamento ou alterações de preços ou ainda, modificação nas 
condições estipuladas neste instrumento ou nas propostas dos concorrentes. 
 
10.4 – A Comissão examinará as propostas apresentadas desclassificando as que: 
 
a) deixarem de apresentar todos os documentos solicitados; 
 
b) oferecerem objetos com especificações em desacordo com o ANEXO I; 
 
c) oferecerem condições de pagamento de forma diferente do previsto no 
instrumento convocatório; 
 
d) condicionarem sua oferta, preços ou quaisquer outras condições a fatores não 
previstos neste edital ou em relação a outras propostas; 
 
e) refiram-se simplesmente a reduções sobre outras ofertas apresentadas; 
 
f) contenham divergência de números, dados ou valores; 
 
g) contenham ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas; 
 
h) forem ilegíveis; 
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i) contenham limitações, omissões, alterações, adições ou correções; 
 
j) forem apresentadas sem assinatura do interessado ou de seu representante legal; 
 
k) estiverem preenchidas a lápis; e 
 
l) tenham validade inferior a 60 (sessenta) dias. 
 
10.5 – Cada licitante poderá participar com uma única proposta financeira e uma 
única proposta técnica. Caso um licitante apresente mais de uma proposta, todas 
elas serão desclassificadas independentemente dos preços ofertados. 
 
10.6 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate se dará de 
acordo com o § 2º do art. 45 (sorteio) da lei federal nº8666/1993, bem como na 
forma dos arts.44 e 45 da lei complementar nº123/2006, conforme o caso. 
 
10.7 – Simples omissões ou irregularidades irrelevantes ou facilmente sanáveis, a 
exclusivo critério da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, poderão ser relevadas. 
 
11 - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
11. 1 – As dúvidas quanto à interpretação dos termos utilizados nos documentos que 
integram este instrumento, bem como qualquer incorreção ou discrepância 
encontrada nos mesmos, deverão ser apresentadas ao MUNICÍPIO até cinco dias 
úteis antes da data de recebimento dos envelopes com os documentos de 
habilitação e proposta de preços. Para isso, os interessados deverão dirigir-se à 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO no endereço citado no preâmbulo deste instrumento, 
nos dias úteis. 
 
11.2 – Se for de interesse do licitante que a reposta seja por escrito, a consulta 
também deverá ser feita por escrito e protocolizada na sede do MUNICÍPIO, não se 
admitindo consultas via fax ou e-mails. 
 
11.3 – O MUNICÍPIO não aceitará reclamação a qualquer pretexto se as dúvidas 
não forem formuladas dentro do prazo e condições aqui expostas. 
 
11.4 – A solicitação de esclarecimentos não será considerada como motivo para 
prorrogação da data da entrega dos documentos de habilitação e proposta de 
preços. 
 
11.5 – A entrega da documentação e proposta será considerada como evidência de 
que o licitante: 
 
a) tomou conhecimento de todas as condições para realização e cumprimento das 
obrigações estipuladas no presente instrumento; 
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b) examinou completamente todos os elementos entregues pelo MUNICÍPIO, que os 
comparou entre si e que obteve do MUNICÍPIO todas as informações e 
esclarecimentos necessários sobre qualquer ponto que considerou duvidoso, antes 
de preparar sua proposta. 
 
12 - DA QUALIFICAÇÃO PARA REPRESENTAR OS LICITANTES 
 
12.1 – A entrega dos envelopes com a documentação e propostas poderá ser 
efetuada por uma das seguintes formas: 
 
a) pelo representante legal do licitante; 
 
b) por procurador munido do respectivo mandado; 
 
c) por mensageiro; 
 
d) por correio através de correspondência registrada. 
 
12.2 – Se a entrega for efetuada pelo representante legal do licitante, assim 
considerado aquele que nos atos de constituição da empresa está qualificado como 
tal, este deverá apresentar à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, para exame, no ato da 
entrega, documentos de identidade. 
 
12.3 – Sendo a entrega por procurador, deverá esse apresentar à COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO documento de identidade e a procuração que o credencie como 
representante do proponente. 
 
12.4 – A representação do licitante junto à COMISSÃO DE LICITAÇÃO e em todos 
os atos do processo licitatório somente poderá ser exercida pelo representante legal, 
especificado no documento de constituição da empresa, ou por procuradores, 
através de instrumento próprio.  
 
12.5 – Na hipótese prevista na alínea “c” do item 12.1, o portador da proposta 
poderá assistir à sessão pública, contudo, por faltar-lhe qualificação, não poderá se 
manifestar em nome do licitante. 
 
12.6 – Falhas, irregularidades ou falta de documentação dos representantes dos 
licitantes não impedirão a participação desses no certame, no entanto, a pessoa 
inabilitada como representante, não poderá se manifestar ou praticar atos em nome 
do licitante durante a sessão, embora seja garantido o direito de assisti-la. 
 
12.7 – Também não serão aceitas propostas enviadas por telex, fax-símile ou 
similares. 
 
12.8 – O MUNICÍPIO não se responsabilizará por propostas encaminhadas de forma 
diversa do estabelecido neste Edital ou por seus extravios antes do seu 
recebimento, ainda que encaminhada por correio. 
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13 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
 
13.1 – Em sessão pública, na data e hora estabelecidas no preâmbulo deste Edital, 
a COMISSÃO DE LICITAÇÃO receberá os envelopes com a documentação e 
propostas dos licitantes. 
 
13.2 – A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, a seu exclusivo critério, poderá optar pela 
análise da documentação em trabalho interno ou na própria sessão. 
 
13.3 – Estando todos os licitantes presentes, o Presidente da Comissão poderá 
divulgar o resultado da fase de habilitação na própria sessão. 
 
13.4 – Desejando prosseguir a sessão para abertura das propostas, estando 
presentes todos os licitantes, o presidente da sessão consultará se os mesmos 
renunciam ao direito de interpor recurso com relação à fase de habilitação. 
 
13.5 – Havendo concordância dos LICITANTES o Presidente da Comissão solicitará 
que se conste em ata que os mesmos renunciaram ao direito de interpor recurso 
contra o resultado da fase de habilitação, sendo esta renúncia presumida para 
aqueles que não se encontrarem presentes ao ato ou devidamente representados. 
 
13.6 – Caso não haja renúncia ao direito de interpor recurso por todos os 
participantes, a licitação será encerrada sem abertura dos envelopes propostas, 
ficando todos intimados para apresentar recurso e impugná-lo nos prazos da lei. 
 
13.7 – Ocorrendo qualquer situação onde envelopes fiquem sob a guarda da 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, estes serão rubricados pelos LICITANTES presentes e, 
no início da sessão programada para sua abertura, o presidente da sessão os 
submeterá ao exame de todos para que verifiquem se os envelopes foram violados. 
 
13.8 – Sendo o caso, dar-se-á prosseguimento à abertura e julgamento das 
propostas, observando os demais critérios estabelecidos neste edital.  
 
13.9 – Havendo empate entre várias propostas, o desempate será definido através 
de sorteio na própria sessão. 
 
13.10 – Anunciado o resultado, este será definitivo se todos os presentes ao 
julgamento renunciem ao direito de apresentar recurso em relação à decisão da 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 
 
13.11 – Anunciado o resultado e, havendo concordância de todos, o Presidente da 
Comissão solicitará que se conste em ata que os mesmos renunciaram ao direito de 
interpor recurso contra o resultado da fase de propostas. 
 
13.12 – Encerrada a licitação, a Comissão e os concorrentes presentes assinarão a 
respectiva ata da sessão. 
 
14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO 

                               Rua Getúlio Vargas n° 27 – Centro - CEP: 36.130-000 - Tel.: (32) 3283-3850 

 
14.1 – Os recursos administrativos obedecerão ao estabelecido no art. 109 da lei 
federal nº 8666/1993, devidamente fundamentados. 
 
14.2 – Os licitantes terão o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de divulgação 
dos resultados das fases de habilitação e de propostas para apresentar recurso 
contra os julgamentos da COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 
 
14.3 – Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal, encaminhados através da 
Comissão de Licitação conforme estabelece o §4º do art. 109 da Lei 8666/1993. 
 
14.4 – Interposto o recurso por um dos licitantes, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
comunicará aos demais licitantes que, querendo, poderão impugná-lo no prazo de 5 
(cinco) dias úteis contados da data de ciência do ato, sendo esta presumida a partir 
do recebimento de e-mails. 
 
14.5 – O não comparecimento do licitante ou de seu representante, nas seções de 
abertura de envelopes, implicará na presunção de renúncia tácita ao direito de 
interpor recurso. 
 
15 - DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
15.1 – O adjudicatário firmará com o MUNICÍPIO instrumento contratual conforme 
modelo do ANEXO II em prazo não superior a 5 dias da data em que o licitante for 
convocado ou souber do resultado final da licitação, o que ocorrer primeiro. 
 
15.1.1 – O adjudicatário decairá do direito de contratar se não comparecer para 
assinar o contrato no prazo acima, sem prejuízo da aplicação de multa de 1% sobre 
o valor de sua proposta. 
 
15.1.2 – O contratado obriga-se a fornecer o objeto licitado a partir dos 2 dias 
subsequentes à data em que for convocado a fornecer o objeto ou da assinatura do 
instrumento contratual. 
 
15.1.3 – Se, por qualquer motivo, o adjudicatário deixar de assinar o contrato no 
prazo estipulado e o MUNICÍPIO autorizar a execução/fornecimento de seu objeto, 
presumir-se-á adesão tácita aos termos do contrato, vinculando o adjudicatário no 
limite de sua proposta, ocasião em que serão aditivamente consideradas, para fins 
de aferição da liquidação das despesas, a nota de empenho de despesa, a 
autorização de compra ou a ordem de execução de serviço, conforme o caso. 
 
15.2 – Para assinar o instrumento contratual o adjudicatário deverá apresentar os 
documentos de identidade e CPF do seu representante legal, signatário do 
instrumento contratual. 
 
15.3 – O CONTRATADO não poderá subcontratar, no todo ou em partes, os 
fornecimentos objetos desta licitação sem prévia e expressa autorização, por escrito, 
do CONTRATANTE. 
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16 - DOS PREÇOS 
 
16.1 – Os preços serão aqueles cotados pelo adjudicatário em sua proposta e é 
considerado fixo e irreajustável. 
 
16.2 – Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, “d” da 
lei federal nº8666/1993, o preço poderá ser revisto desde que a situação seja 
devidamente comprovada pelo CONTRATADO. 
 
17 - DOS PAGAMENTOS 
 
17.1 – O preço contratado será pago de acordo com a execução do objeto previsto 
no ANEXO I, numa proporção direta ao percentual concluído ou fornecido. 
 
17.2 – A critério exclusivo do MUNICÍPIO, o pagamento poderá ocorrer em até 30 
dias a partir do aceite do documento fiscal pela administração, atendendo-se ao 
regime do Decreto Federal nº7507/2011, quando se tratar de recursos federais 
transferidos pela União ou se faça opção pela realização de movimentação de 
recursos por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos 
fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados. 
 
17.2.1 – O CONTRATADO deverá abrir nova conta corrente em banco indicado pelo 
MUNICÍPIO ou informar conta já existente nesse mesmo banco, onde serão 
efetuados os seus pagamentos. 
 
17.3 – Na eventualidade de o CONTRATADO paralisar a execução do objeto 
previsto no ANEXO I, por qualquer motivo, também serão sustados os pagamentos 
ainda não realizados. 
 
18 - DA INDICAÇÃO DE RECURSO PARA AS DESPESAS 
 
18.1 – As despesas com o objeto desta licitação serão suportadas pela seguinte 
dotação orçamentária nº:  
 
02.01001.04.122.0002.211-339039 - DESENVOLVIM. DAS ATIVID. 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / 100 
 
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1 - Havendo descumprimento total ou parcial, assegurando-se direito de defesa, 
poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes sanções: 
 
19.1.1 - Advertência, para pequenos atrasos na execução do contrato, não podendo 
estes ser superior a 12 horas. 
 
19.1.2 - Multa moratória de 5% (cinco por cento) do valor contratado, sem prejuízo 
da rescisão do contrato, por cada infração cometida (atraso ou entrega de produto 
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distinto do especificado no objeto, não entrega do produto especificado no edital, 
execução do serviço em desacordo com o objeto, execução da obra em desacordo 
com o objeto). 
 
19.1.3 - Multa rescisória no valor de 1% (um por cento) do valor do contrato, 
cumulativamente nas hipóteses acima mencionadas. 
 
19.1.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem 
prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público 
ou de atividades nas repartições públicas em decorrência de atraso ou 
inadimplemento do contratado.  
 
19.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão 
ou paralisação de serviço público essencial em decorrência de atraso ou 
inadimplemento do contratado.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO. Na forma do §2º do art.87 da lei federal nº8666/1993, as 
sanções acima podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, assegurando-se 
direito de defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação do 
contratado. 
 
19.2 – As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão limitadas ao 
valor do contrato e descontadas da garantia do respectivo pacto, permitindo a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA suspender os pagamentos até a conclusão do 
processo. 
 
19.3 – Na forma do §3º do art.86 da lei federal nº8666/1993, se as multas aplicadas 
forem em valor superior ao valor da garantia prestada ou não existir garantia, além 
da perda da garantia, responderá o contratado pela sua diferença ou integralidade, 
as quais serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
20 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
 
20.1 – O MUNICÍPIO poderá suprimir ou acrescer em até 25% (vinte e cinco por 
cento) o valor inicial do contrato, de acordo com o § 1º do art.65 da lei federal 
nº8666/1993. 
 
20.2 – À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, além do recebimento e exame da 
documentação e das propostas, caberá a decisão sobre dúvidas e omissões, bem 
como o julgamento da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA de cada licitante, 
obedecendo às disposições aqui estabelecidas. 
 
20.3 – Esclarecemos que o preâmbulo, texto e anexos deste instrumento e demais 
informações fornecidas pelo MUNICÍPIO são complementares entre si, de modo que 
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qualquer detalhe que se mencione em um local e se omita em outro é considerado 
especificado e válido. 
 
20.4 – Nos termos do art. 49 da lei federal nº8666/1993, esta licitação poderá ser 
revogada por interesse público ou anulada por ilegalidade, no todo ou em parte, por 
iniciativa do MUNICÍPIO ou mediante provocação de terceiros. 
 
20.5 – O MUNICÍPIO poderá, ainda, adiar ou prorrogar prazos para recebimento das 
propostas, bem como aditar os termos do presente Edital, sem que caiba aos 
licitantes o direito a indenizações ou reembolso. 
 
20.6 – O MUNICÍPIO poderá inabilitar qualquer licitante ou desclassificar suas 
propostas subordinadamente às condições deste instrumento. 
 
20.7 – Em caso de rescisão contratual, são reconhecidos e resguardados os direitos 
do CONTRATANTE estabelecidos no art. 80 da lei federal nº8666/1993. 
 
20.8 – É único e exclusivo competente para a solução de todo e qualquer litígio 
decorrente deste procedimento o foro da comarca da sede da administração. 
 
     Em RIO PRETO, 20 de julho de 2017. 
 
 

_______________________________________________________ 
LUIZ RENATO DE MELO ABREU 

PRESIDENTE 
 
 

_______________________________________________________ 
RENATA RODRIGUES OLIVEIRA 

MEMBRO 
 
 

_______________________________________________________ 
DEBORA LUCIENA DA CRUZ DE SOUZA 

MEMBRO 
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ANEXO I 
Licitação n° 097/2017 

Modalidade de Concorrência n° 01/2017 

DETALHAMENTO DO OBJETO 

N° Item Quant. Un. Cod. Especificação 

1 1,00 sv  

SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

ORGANIZAÇÃO, RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES, PUBLICAÇÃO DE 

EDITAIS, ESTRUTURAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, DIVULGAÇÃO DE 

RESULTADOS, ANALISE DE RECURSOS E TODOS OS ATOS 

NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS ESPECIFICADAS 

NESTE ANEXO I 

2 1,00 sv  

SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

ORGANIZAÇÃO, RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES, PUBLICAÇÃO DE 

EDITAIS, ESTRUTURAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, DIVULGAÇÃO DE 

RESULTADOS, ANALISE DE RECURSOS E TODOS OS ATOS 

NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE 

PROVAS E DE TÍTULOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

ESPECIFICADAS NESTE ANEXO I 

 

TERMO DE REFERENCIA 

1- OBJETIVOS: 

              O objetivo desse projeto é trazer elementos objetivos que permita a 

eventuais interessados participar da seleção e futura contratação de empresa 

especializada na organização de processo seletivo simplificado e concurso público 

de provas e de títulos em favor do Município de Rio Preto, objeto de acordo 

realizado em ação civil pública – autos de nº 0011185-82.2014.8.13.0559 que 

tramitou perante a Comarca de Rio Preto/MG e é parte integrante deste projeto 

básico. 

2-  MOTIVAÇÃO  

2.1 - Trata-se de exigência constitucional para que seja dada transparência, 
isonomia e efetividade na seleção de força de trabalho para atuar junto a 
Administração Pública, permitido que eventuais interessados possam participar 
da seleção em condições igualitárias ao mesmo tempo em que esta possa 
selecionar interessados mais aptos. 

2.2 - Conforme dito acima, a estruturação das seleções de pessoal previstas neste 
anexo são também decorrência de acordo feito entre o Ministério Público 
Estadual e o Município de Rio Preto nos autos de nº0011185-82.2014.8.13.0559, 
que foi judicialmente homologado, onde se convencionou a estruturação desse 
certame e a realização das seleções para provimento precário (contratações 
mediante processo seletivo) e efetivo (nomeação por concurso público).  
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3. INFRAESTRUTURA 
 
3.1. Considera-se infraestrutura o conjunto das instalações necessárias à realização 
do evento, a ser montada, mantida e, após as atividades, desmontada, não se 
incorporando ao patrimônio público.  
 
3.2. Excetuando a base física já existente (escolas municipais, quadras e estruturas 
públicas) e que poderá ser utilizada gratuita, precária e provisoriamente, todos os 
demais itens de infraestrutura deverão ser providenciados pela empresa selecionada 
através desta licitação, bem como recuperar eventual danificação ocorrida na base 
física existente. 
 
3 DETALHAMENTO DO OBJETO PROPRIAMENTE DITO 
 
3.1. DA ESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:  
 

a) A empresa selecionada deverá promover o seu regular planejamento e 
estruturar o edital do processo seletivo no prazo de 30 dias após a divulgação 
do resultado final e assinatura do contrato, não podendo opor resistência a 
assinatura do instrumento contratual como forma de justificar o 
descumprimento do prazo aqui estabelecido. 

 
b) O edital do processo seletivo deverá ser elaborado respeitando a legislação 

em vigor, sendo responsabilidade da empresa sobre o conteúdo do mesmo. 
O edital será regularmente publicado em jornal de circulação local e estadual 
(podendo fazê-lo através de mais de um, a critério da empresa), afixado no 
átrio da Prefeitura Municipal de Rio Preto e, se autorizado por seus 
representantes, no átrio da Câmara Municipal de Rio Preto e no do Fórum 
desta comarca. Após a publicação do edital, deverá se assegurar um prazo 
mínimo de 15 dias para que eventuais interessados possam realizar a sua 
inscrição. 

 
c) A empresa organizadora deverá disponibilizar preposto para receber as 

inscrições diretamente na Prefeitura Municipal de Rio Preto que cederá 
gratuitamente espaço para que sejam realizadas as inscrições, bem como 
disponibilizar ferramentas que permitam a realização de inscrições pela 
internet. As despesas com hospedagem e alimentação do preposto da 
empresa correrá por conta desta. 

 
d) As inscrições deverão permitir que portadores de necessidades especiais 

indiquem a sua condição e concorram em condições diferenciadas na forma 
da lei. Os portadores de necessidades especiais que necessitem de 
adaptações (provas ampliadas ou em braile, por exemplo) deverão ser 
atendidas pela empresa organizadora do certame. 

 
e) Concluídas as inscrições, a empresa selecionada deverá estruturar 

sigilosamente as avaliações, sendo integralmente responsável por qualquer 
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prejuízo oriundo do vazamento ou divulgação clandestina de questões. 
Estruturadas as provas, a empresa deverá aplicar a avaliação no dia e hora 
especificados no edital, responsabilizando-se por toda a estrutura logística 
necessária a correta aplicação das avaliações, sendo seu o ônus alusivo ao 
pagamento de pessoal e material utilizado. O município permitirá a utilização 
gratuita, precária e provisória de escolas municipais, quadras e estruturas 
públicas cuja utilização não afete a prestação de serviços públicos. 

 
3.1.1 - As avalições deverão ser estruturadas da seguinte forma:  
 

a) As provas deverão ser aplicadas no município e poderão ser aplicadas em 
instalações públicas sem qualquer ônus para a empresa promotora do 
evento. O vencedor da licitação deverá montar toda a infraestrutura 
necessária ao cumprimento do objeto licitado, observando o seguinte 
cronograma: 

 
 

b) As provas escritas terão caráter eliminatório, sendo considerado eliminado o 
candidato que não obtiver 50% da pontuação distribuída, e serão de redação 
e de múltipla escolha, sendo compatíveis com nível de escolaridade exigida 
no edital. A redação será em folha específica e a de múltipla escolha 
contemplará um total de 50 questões para todas as categorias, sendo 10 de 
interpretação de texto, 30 (dez) questões de conhecimentos específicos da 
função e 10 (dez) português. 

 
c) As provas de títulos deverão contemplar a experiência na função escolhida e 

o nível de escolaridade, não podendo ter pontuação superior a 25% daquela 
atribuída a prova escrita. 

 
d) As funções que eventualmente demandem esforço físico serão também 

avaliadas com prova de aptidão física, com caráter eliminatório, respeitando-
se as determinações legais. 

 
e) Aplicadas as provas, a empresa recolherá todo o material, providenciando a 

publicação do gabarito no átrio do local onde as provas foram aplicadas, no 
mesmo dia em que as provas foram aplicadas. A publicação do gabarito 
ocorrerá apenas e somente após a entrega da prova pelo último participante. 

 
f) A empresa deverá avaliar objetivamente as respostas, títulos ou exames 

realizados, devendo divulgar o resultado em até 20 para ciência dos 
interessados, aos quais deverá ser assegurado o prazo de até 10 dias para 
protocolização de recursos. Apresentados os recursos, a empresa deverá 
avalia-los em até 10 dias, findos os quais serão publicados os resultados dos 
recursos e resultado final com a respectiva classificação dos interessados em 
ordem decrescente de classificação. 
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g) Havendo qualquer questionamento judicial a respeito dos trabalhos realizados 
pela empresa, esta será responsável integralmente por todo suporte jurídico 
para resolução dos problemas gerados. 

 
3.1.2. DAS VAGAS DISPONÍVEIS PARA O PROCESSO SELETIVO: 
 
 

DENOMINAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

NÚMERO 

DE VAGAS 

REMUNERAÇ

ÃO MENSAL 

(R$) 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES, 

ESCOLARIDADE E REQUISITOS MÍNIMOS. 

Auxiliar de Saúde 

Bucal 
40 horas 2 R$ 937,00 

Descrição da função: Desempenhar atividades previstas 

na lei municipal que demandem serviços de apoio, 

planejam o trabalho técnico-odontológico, de nível 

médio, em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese 

e em órgãos públicos de saúde. Previnem doença bucal 

participando de projetos educativos e de orientação de 

higiene bucal. Confeccionam e reparam próteses 

dentárias humanas, animais e artísticas. Executam 

procedimentos odontológicos sob supervisão do 

cirurgião dentista. Administram pessoal e recursos 

financeiros e materiais. Mobilizam capacidades de 

comunicação em palestras, orientações e discussões 

técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e 

procedimentos técnicos e de biossegurança. Realizar 

demais atividades correlatas para a qual possua aptidão 

física e intelectual determinadas por seus superiores de 

acordo com critérios de conveniência e oportunidade da 

administração, com a classificação brasileira das 

ocupações – CBO e com o art.9º da lei nº11889/2008. 

Escolaridade/requisito mínimo: ensino médio. 

Técnico de Saúde 

Bucal 
40 horas 2 R$ 937,00 

Descrição da função: Desempenhar atividades previstas 

na lei municipal que demandem serviços de apoio, 

planejam o trabalho técnico-odontológico, de nível 

médio, em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese 

e em órgãos públicos de saúde. Previnem doença bucal 

participando de projetos educativos e de orientação de 

higiene bucal. Confeccionam e reparam próteses 

dentárias humanas, animais e artísticas. Executam 

procedimentos odontológicos sob supervisão do 

cirurgião dentista. Administram pessoal e recursos 

financeiros e materiais. Mobilizam capacidades de 

comunicação em palestras, orientações e discussões 

técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e 

procedimentos técnicos e de biossegurança. Realizar 

demais atividades correlatas para a qual possua aptidão 

física e intelectual determinadas por seus superiores de 

acordo com critérios de conveniência e oportunidade da 

administração, com a classificação brasileira das 

ocupações – CBO e com o art.5º da lei 

nº11889/2008.Escolaridade/requisito mínimo: ensino 

médio. 
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Agente 

Comunitário de 

Saúde 

40 horas 6 R$ 1.014,00 

Descrição da função: Desempenhar atividades previstas 

na lei municipal que demandem serviços de apoio, 

visitam domicílios periodicamente; assistem pacientes, 

dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob 

orientação e supervisão de profissionais da saúde; 

orientam a comunidade para promoção da saúde; 

rastreiam focos de doenças específicas; promovem 

educação sanitária e ambiental; participam de 

campanhas preventivas; incentivam atividades 

comunitárias; promovem comunicação entre unidade de 

saúde, autoridades e comunidade; participam de 

reuniões profissionais. Executam tarefas administrativas. 

Realizar demais atividades correlatas para a qual possua 

aptidão física e intelectual determinadas por seus 

superiores de acordo com critérios de conveniência e 

oportunidade da administração e com a classificação 

brasileira das ocupações – CBO. 

Escolaridade/requisito mínimo: ensino fundamental 

completo. Por ocasião da contratação os agentes 

deverão residir na área da comunidade em que atuar 

e ter concluído, com aproveitamento, curso introdutório 

de formação inicial e continuada, conforme determina a 

lei federal nº11350/2006. Conforme determinação legal, 

essas contratações ocorrerão por prazo indeterminado. 

Agente de Combate 

a Endemias 
40 horas 4 R$ 1.014,00 

Descrição da função: Desempenhar atividades previstas 

na lei municipal que demandem serviços de apoio, visitar 

domicílios periodicamente; assistir cidadãos exercendo 

atividades de vigilância, prevenção e controle de 

doenças, assim como promover a saúde; orientar a 

comunidade para promoção da saúde; rastrear focos de 

doenças específicas; promover educação sanitária e 

ambiental; participar de campanhas preventivas; 

incentivar atividades comunitárias; executar tarefas 

administrativas. Realizar demais atividades correlatas 

para a qual possua aptidão física e intelectual 

determinadas por seus superiores de acordo com 

critérios de conveniência e oportunidade da 

administração e com a classificação brasileira das 

ocupações – CBO. 

Escolaridade/requisito mínimo: ensino fundamental 

completo. Por ocasião da contratação os agentes 

deverão ter concluído, com aproveitamento, curso 

introdutório de formação inicial e continuada, conforme 

determina a lei federal nº11350/2006. Conforme 

determinação legal, essas contratações ocorrerão por 

prazo indeterminado. 

Enfermeiro do 

Programa de Saúde 

da Família 

40 horas 2 R$ 1.643,00 

Descrição da função: Desempenhar atividades previstas 

na lei municipal e pertinentes ao programa de saúde da 

família que demandem serviços de apoio, prestam 

assistência ao paciente e/ou cliente em clínicas, 

hospitais, ambulatórios, postos de saúde e em domicílio, 

realizando consultas e procedimentos de maior 

complexidade e prescrevendo ações; coordenam e 

auditam serviços de enfermagem, implementam ações 

para a promoção da saúde junto à comunidade. Podem 

realizar pesquisas. Realizar demais atividades correlatas 
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para a qual possua aptidão física e intelectual 

determinadas por seus superiores de acordo com 

critérios de conveniência e oportunidade da 

administração e com a classificação brasileira das 

ocupações – CBO. 

Escolaridade/requisito mínimo: ensino superior e COREN 

Dentista 

(Odontólogo) para 

o Programa de 

Saúde da Família 

40 horas 2 R$ 1.643,00 

Descrição da função: Desempenhar atividades previstas 

na lei municipal e pertinentes ao programa de saúde da 

família que demandem serviços de apoio, atendem e 

orientam pacientes e executam procedimentos 

odontológicos, aplicam medidas de promoção e 

prevenção de saúde, ações de saúde coletiva, 

estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo 

com profissionais de outras áreas. Podem desenvolver 

pesquisas na área odontológica. Desenvolvem atividades 

profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou 

sem necessidades especiais, em diferentes níveis de 

complexidade. Exercem atividade de ensino e pesquisa.  

Realizar demais atividades correlatas para a qual possua 

aptidão física e intelectual determinadas por seus 

superiores de acordo com critérios de conveniência e 

oportunidade da administração e com a classificação 

brasileira das ocupações – CBO. 

Escolaridade/requisito mínimo: ensino superior e CRO 

Técnico ou Auxiliar 

de enfermagem 

para o Programa de 

Saúde da Família 

40 horas 1 R$ 937,00 

Descrição da função: Desempenhar atividades previstas 

na lei municipal e pertinentes ao programa de saúde da 

família que demandem serviços de apoio, desempenham 

atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas, 

outros estabelecimentos de assistência médica e 

domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, 

pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e 

outras áreas; prestam assistência ao paciente, atuando 

sob supervisão de enfermeiro; desempenham tarefas de 

instrumentação cirúrgica, posicionando de forma 

adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao 

cirurgião; organizam ambiente de trabalho, dão 

continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade 

às boas práticas, normas e procedimentos de 

biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios 

técnicos; comunicam-se com pacientes e familiares e 

com a equipe de saúde. Realizar demais atividades 

correlatas para a qual possua aptidão física e intelectual 

determinadas por seus superiores de acordo com 

critérios de conveniência e oportunidade da 

administração e com a classificação brasileira das 

ocupações – CBO. 

Escolaridade/requisito mínimo: ensino médio com 

COREN 

Médico 

Ginecologista 

Do PSF 

40 horas 01 R$ 4.030,00 

Prestar assistência na área médica específica e executar 

as demais atividades na área de medicina conforme sua 

especialidade, emitindo diagnóstico, prescrevendo 

medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando 

recursos de medicina preventiva ou terapêutica 

conforme a especialidade, para promover a saúde e o 
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bem estar do paciente. com a classificação brasileira das 

ocupações – CBO 

Médico Pediatra 

Do PSF 
40 horas 01 R$ 4.030,00 

Prestar assistência na área médica específica e executar 

as demais atividades na área de medicina conforme sua 

especialidade, emitindo diagnóstico, prescrevendo 

medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando 

recursos de medicina preventiva ou terapêutica 

conforme a especialidade, para promover a saúde e o 

bem estar do paciente. com a classificação brasileira das 

ocupações – CBO 

Professor do EJA 

(Cadastro de 

Reserva) 

Variável com 

até 24 horas 

semanais 

 

1 

Matemátic

a 

 

1 

Português 

 

1Gegrafia 

 

1Ciências 

 

1 História 

 

PISO 

NACIONAL 

HORA AULA 

Descrição das atribuições do cargo: Desempenhar 

atividades previstas na lei municipal que demandem 

ministrar aulas nas séries finais do ensino fundamental, 

promovendo a educação do aluno por intermédio dos 

seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, 

matemática, ciências naturais, geografia, história, 

educação artística, educação física e línguas estrangeiras 

modernas. Planejam cursos, aulas e atividades escolares; 

avaliam processo de ensino-aprendizagem e seus 

resultados; registram práticas escolares de caráter 

pedagógico; desenvolvem atividades de estudo; 

participam das atividades educacionais e comunitárias da 

escola. Para o desenvolvimento das atividades é 

mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 

Realizam atividades similares determinadas por seus 

superiores. Realizar demais atividades correlatas para a 

qual possua aptidão física e intelectual determinadas por 

seus superiores de acordo com critérios de conveniência 

e oportunidade da administração, com a classificação 

brasileira das ocupações – CBO. 

Escolaridade/requisito mínimo: Ensino superior em 

educação com licenciatura plena na área ou aptidão 

específica para artes e música (conservatório). 

Professor I 

(Zona Rural 

Cadastro de 

Reserva) 

 

24 horas 

semanais 
3 

PISO 

NACIONAL 

Descrição das atribuições do cargo: Desempenhar 

atividades previstas na lei municipal que demandem 

ministrar aulas nas séries iniciais do ensino fundamental, 

ensinando os alunos com técnicas de alfabetização, 

expressão artística e corporal; exercem atividades de 

planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da 

escola, participando da definição da proposta 

pedagógica, fixando metas, definindo objetivos e 

cronogramas e selecionando conteúdos; preparam aulas, 

pesquisando e selecionando materiais e informações; 

diagnosticam a realidade dos alunos e avaliam seu 

conhecimento, acompanhando o processo de 

desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de 

avaliação; podem interagir com a comunidade escolar, 

buscando conscientizá-la sobre temas fundamentais para 

a cidadania e a qualidade de vida. Realizar demais 

atividades correlatas para a qual possua aptidão física e 

intelectual determinadas por seus superiores de acordo 

com critérios de conveniência e oportunidade da 

administração, com a classificação brasileira das 
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ocupações – CBO. 

Escolaridade/requisito mínimo: Ensino superior em 

pedagogia ou normal superior. 

 

Assiste Social do 

CRAS 

 

30 horas 

Semanais. 
1  R$ 1.430,00 

Analisar, avaliar e prestar atendimento no âmbito social, 

a indivíduos, grupos e comunidade, elaborando 

diagnóstico para intervenção sócio-familiar, através de 

processos básicos e métodos próprios, a fim de promover 

a integração do indivíduo na sociedade. Com a 

classificação brasileira das ocupações – CBO 

 

Psicóloga  

do CRAS 

 

 

30 horas 

Semanais 
1 1.430,00 

Prestar atendimento clínico aplicando técnicas 

psicológicas, avaliando o ser como um todo adotando 

tratamento para o equilíbrio psicológico. Participar e/ou 

coordenar programas específicos na comunidade 

(público alvo), definir resultados a serem atingidos, 

definir a linha de trabalho, assim como assessorar e 

prestar orientação aos familiares. Com a classificação 

brasileira das ocupações – CBO 

EDUCADOR SOCIAL 

DO CRAS: 

40 horas 

Semanais 
01 R$ 937,00 

Planeja, coordena, executa e controla atividades afetas à 

atenção sócio assistencial nos equipamentos da 

Secretaria de Assistência Social, realizando atividades e 

oficinas com crianças, jovens, adultos e idosos, em 

contextos sociais, culturais e educativos diversos, no 

âmbito de projetos e programas socioassistenciais sob a 

orientação da equipe técnica. Organiza e facilita 

situações estruturadas de aprendizagem e convívio 

social, explorando e desenvolvendo temas transversais e 

conteúdos programáticos da assistência social. Participa 

de reuniões pedagógicas, de planejamento e de 

formação com a equipe técnica e coordenação. Participa 

dos eventos promovidos pela Secretaria de Assistência 

Social. Elabora relatórios periódicos das atividades 

desenvolvidas conforme as diretrizes da gestão. Cumpri 

os horários determinados pela gestão. Executa outras 

tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior 

imediato– Ensino Médio Completo. 

ATENDENTE SOCIAL 

DO CRAS: 

40 horas 

semanais 
02 R$ 937,00 

Apoio aos demais profissionais no que se refere às 

funções administrativas da Unidade; Recepção inicial e 

fornecimento de informações aos usuários; 

Agendamentos, contatos telefônicos; Rotinas 

administrativas da unidade, relacionadas a seu 

funcionamento e relação com o órgão gestor e com a 

rede; Participação das reuniões de equipe para o 

planejamento de atividades, avaliação de processos, 

fluxos de trabalho e resultados; Participação das 

atividades de capacitação e formação continuada da 

equipe do CRAS. Ensino Médio Completo. 

 

3.2. DA ESTRUTURAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO:  
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a) A empresa selecionada deverá promover o seu regular planejamento e 
estruturar o edital do concurso no prazo de 30 dias após a divulgação do 
resultado final e assinatura do contrato, não podendo opor resistência a 
assinatura do instrumento contratual como forma de justificar o 
descumprimento do prazo aqui estabelecido. 

 
b) O edital do concurso deverá ser elaborado respeitando a legislação em vigor, 

sendo responsabilidade da empresa sobre o conteúdo do mesmo. Uma vez 
elaborado, será ele submetido ao Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais que poderá analisa-lo por um prazo de 60 dias. Havendo alguma 
pontuação ou observação do tribunal, a empresa deverá corrigi-lo e adequá-lo 
as determinações feitas para que seja permitida a sua publicação. 

 
c) O edital será regularmente publicado em jornal de circulação local e estadual 

(podendo fazê-lo através de mais de um, a critério da empresa), afixado no 
átrio da Prefeitura Municipal de Rio Preto e, se autorizado por seus 
representantes, no átrio da Câmara Municipal de Rio Preto e no do Fórum 
desta comarca. Após a publicação do edital, deverá se assegurar um prazo 
mínimo de 30 dias para que eventuais interessados possam realizar a sua 
inscrição. 

 
d) A empresa organizadora deverá disponibilizar preposto para receber as 

inscrições diretamente na Prefeitura Municipal de Rio Preto que cederá 
gratuitamente espaço para que sejam realizadas as inscrições, bem como 
disponibilizar ferramentas que permitam a realização de inscrições pela 
internet. As despesas com hospedagem e alimentação do preposto da 
empresa correrá por conta desta. 

 
e) As inscrições deverão permitir que portadores de necessidades especiais 

indiquem a sua condição e concorram em condições diferenciadas na forma 
da lei. Os portadores de necessidades especiais que necessitem de 
adaptações (provas ampliadas ou em braile, por exemplo) deverão ser 
atendidos pela empresa organizadora do certame. 

 
f) Concluídas as inscrições, a empresa selecionada deverá estruturar 

sigilosamente as avaliações, sendo integralmente responsável por qualquer 
prejuízo oriundo do vazamento ou divulgação clandestina de questões. 
Estruturadas as provas, a empresa deverá aplicar a avaliação no dia e hora 
especificados no edital, responsabilizando-se por toda a estrutura logística 
necessária a correta aplicação das avaliações, sendo seu o ônus alusivo ao 
pagamento de pessoal e material utilizado. O município permitirá a utilização 
gratuita, precária e provisória de escolas municipais, quadras e estruturas 
públicas cuja utilização não afete a prestação de serviços públicos. 

 
3.2.1 As avalições deverão ser estruturadas da seguinte forma: 
 

a)  As provas escritas terão caráter eliminatório, sendo considerado eliminado o 
candidato que não obtiver 50% da pontuação distribuída, e serão de redação 
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e de múltipla escolha, sendo compatíveis com nível de escolaridade exigida 
no edital. A redação será em folha específica e a de múltipla escolha 
contemplará um total de 50 questões para todas as categorias, sendo 10 de 
interpretação de texto, 30 (dez) questões de conhecimentos específicos da 
função e 10 (dez) português. 

b) As provas de títulos deverão contemplar a experiência na função escolhida e 
o nível de escolaridade, não podendo ter pontuação superior a 25% daquela 
atribuída a prova escrita. 

c) As funções que eventualmente demandem esforço físico serão também 
avaliadas com prova de aptidão física, com caráter eliminatório, respeitando-
se as determinações legais. 

 
d) Aplicadas as provas, a empresa recolherá todo o material, providenciando a 

publicação do gabarito no átrio do local onde as provas foram aplicadas, no 
mesmo dia em que as provas foram aplicadas. A publicação do gabarito 
ocorrerá apenas e somente após a entrega da prova pelo último participante. 

 
e) A empresa deverá avaliar objetivamente as respostas, títulos ou exames 

realizados, devendo divulgar o resultado em até 20 para ciência dos 
interessados, aos quais deverá ser assegurado o prazo de até 10 dias para 
protocolização de recursos. Apresentados os recursos, a empresa deverá 
avaliá-los em até 10 dias, findos os quais serão publicados os resultados dos 
recursos e resultado final com a respectiva classificação dos interessados em 
ordem decrescente de classificação. 

 

f) Havendo qualquer questionamento judicial a respeito dos trabalhos realizados 
pela empresa, esta será responsável integralmente por todo suporte jurídico 
para resolução dos problemas gerados. 

 
3.2.2. DAS VAGAS DISPONÍVEIS PARA O CONCURSO: 
 

DENOMINAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

NÚMERO DE 

VAGAS 

REMUNERAÇÃO 

MENSAL (R$) 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS 

CARGOS, ESCOLARIDADE E REQUISITOS MÍNIMOS. 

Trabalhadores 

Operacionais de 

Conservação de 

Vias 

40 horas 2 R$ 937,00 

Descrição das atribuições do cargo: 
Desempenhar atividades previstas na lei 
municipal que demandem manutenção geral em 
vias, manejam áreas verdes, tapam buracos, 
limpam vias permanentes e conservam bueiros e 
galerias de águas pluviais; recompõem aterros e 
recuperam obras de arte; controlam atividades de 
conservação e trabalham seguindo normas de 
segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 
ambiente. Realizar demais atividades correlatas 
para a qual possua aptidão física e intelectual 
determinadas por seus superiores de acordo com 
critérios de conveniência e oportunidade da 
administração, com a classificação brasileira das 
ocupações – CBO. 

Escolaridade/requisito mínimo: alfabetizado 

Telefonista 40 horas 1 R$ 937,00 Descrição das atribuições do cargo: Desempenhar 

atividades previstas na lei municipal que demandem 
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serviços de apoio a pessoas e visitantes; prestam 

atendimento telefônico e fornecem informações em 

repartições, consultórios, hospitais, e outros 

estabelecimentos; marcam entrevistas ou consultas e 

recebem pessoas ou visitantes; averiguam suas 

necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa 

procurados; agendam serviços, observam normas 

internas de segurança, conferindo documentos e 

notificando seguranças sobre presenças estranhas; 

Organizam informações e planejam o trabalho do 

cotidiano. Realizar demais atividades correlatas para a 

qual possua aptidão física e intelectual determinadas 

por seus superiores de acordo com critérios de 

conveniência e oportunidade da administração, com a 

classificação brasileira das ocupações – CBO. 

Escolaridade/requisito mínimo: ensino fundamental 

Patroleiro 40 horas 2 R$ 1.430,00 

Descrição das atribuições do cargo: Desempenhar 

atividades previstas na lei municipal que demandem 
manutenção básica de máquinas pesadas e sua 

operação. Removem solo e material orgânico "bota-

fora", drenam solos e executam construção de aterros. 

Realizam acabamento em pavimentos e cravam 

estacas. Realizam demais atividades correlatas para a 

qual possua aptidão física e intelectual determinadas 

por seus superiores de acordo com critérios de 

conveniência e oportunidade da administração, com a 

classificação brasileira das ocupações – CBO. 

Escolaridade/requisito mínimo: alfabetizado. 

Operador de Pá 

Mecânica 
40 horas 1 R$ 1.430,00 

Descrição das atribuições do cargo: Desempenhar 

atividades previstas na lei municipal que demandem 
manutenção básica de máquinas pesadas e sua 

operação. Removem solo e material orgânico "bota-

fora", carregam caminhões, escavam terra e serviços 

assemelhados. Realizam acabamento em pavimentos e 

cravam estacas. Realizam demais atividades correlatas 

para a qual possua aptidão física e intelectual 

determinadas por seus superiores de acordo com 

critérios de conveniência e oportunidade da 

administração, com a classificação brasileira das 

ocupações – CBO. 

Escolaridade/requisito mínimo: alfabetizado. 

Operador de ETA 

(estação de 

tratamento de 

água) 

40 horas 3 R$ 937,00 

Descrição das atribuições do cargo: Desempenhar 

atividades previstas na lei municipal que demandem 

monitoramento do recebimento de resíduos industriais 

e urbanos, controlam o processo de tratamento de 

água e efluentes. Realizam amostragem de resíduos e 

efluentes, dosam soluções químicas e operam 

equipamentos eletromecânicos. Documentam dados 

do processo de tratamento e controlam materiais e 

produtos utilizados na estação de tratamento de água, 

efluentes e resíduos industriais. Trabalham em 

conformidade a normas e procedimentos técnicos e de 

qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação 

ambiental. Realizar demais atividades correlatas para a 
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qual possua aptidão física e intelectual determinadas 

por seus superiores de acordo com critérios de 

conveniência e oportunidade da administração, com a 

classificação brasileira das ocupações – CBO. 

Escolaridade/requisito mínimo: alfabetizado. 

Motorista 40 horas 4 R$ 937,00 

Descrição das atribuições do cargo: Desempenhar 

atividades previstas na lei municipal que demandem 

dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, 

cargas, valores, pacientes e material biológico humano; 

realizam verificações e manutenções básicas do veículo 

e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais 

como sinalização sonora e luminosa, software de 

navegação e outros. Efetuam pagamentos e 

recebimentos e, no desempenho das atividades, 

utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham 

seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e 

proteção ao meio ambiente. Realizar demais atividades 

correlatas para a qual possua aptidão física e 

intelectual determinadas por seus superiores de 

acordo com critérios de conveniência e oportunidade 

da administração, com a classificação brasileira das 

ocupações – CBO. 

Escolaridade/requisito mínimo: Aplica-se o disposto no 

artigo 138 do CTB, e as regulamentações do CONTRAN.  

Professor I 

(lotação na zona 

rural) 

 E.M. Francisco 
Pereira Machado. 

 

E.M. Antônio 

Carlos Souza Lima. 

 

E.M. Padre José 

Eugênio Corrêa 

 

24 horas 

semanais 
3 PISO NACIONAL 

Descrição das atribuições do cargo: Desempenhar 

atividades previstas na lei municipal que demandem 

ministrar aulas nas séries iniciais do ensino 

fundamental, ensinando os alunos com técnicas de 

alfabetização, expressão artística e corporal; exercem 

atividades de planejamento do ano letivo, discutindo a 

proposta da escola, participando da definição da 

proposta pedagógica, fixando metas, definindo 

objetivos e cronogramas e selecionando conteúdos; 

preparam aulas, pesquisando e selecionando materiais 

e informações; diagnosticam a realidade dos alunos e 

avaliam seu conhecimento, acompanhando o processo 

de desenvolvimento dos alunos e aplicando 

instrumentos de avaliação; podem interagir com a 

comunidade escolar, buscando conscientizá-la sobre 

temas fundamentais para a cidadania e a qualidade de 

vida. Realizar demais atividades correlatas para a qual 

possua aptidão física e intelectual determinadas por 

seus superiores de acordo com critérios de 

conveniência e oportunidade da administração, com a 

classificação brasileira das ocupações – CBO. 

Escolaridade/requisito mínimo: Ensino superior em 

pedagogia ou normal superior. 

Professor II 

Variável 

com até 24 

horas 

semanais 

 

1 - para 

inglês 

PISO NACIONAL 

Descrição das atribuições do cargo: Desempenhar 

atividades previstas na lei municipal que demandem 

ministrar aulas nas séries finais do ensino fundamental, 

promovendo a educação do aluno por intermédio dos 

seguintes componentes curriculares: língua 

portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, 

história, educação artística, educação física e línguas 
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1 - para 

educação 

física 

 

1  - para 

arte 

estrangeiras modernas. Planejam cursos, aulas e 

atividades escolares; avaliam processo de ensino-

aprendizagem e seus resultados; registram práticas 

escolares de caráter pedagógico; desenvolvem 

atividades de estudo; participam das atividades 

educacionais e comunitárias da escola. Para o 

desenvolvimento das atividades é mobilizado um 

conjunto de capacidades comunicativas. Realizam 

atividades similares determinadas por seus superiores. 

Realizar demais atividades correlatas para a qual 

possua aptidão física e intelectual determinadas por 

seus superiores de acordo com critérios de 

conveniência e oportunidade da administração, com a 

classificação brasileira das ocupações – CBO. 

Escolaridade/requisito mínimo: Ensino superior em 

educação com licenciatura plena na área ou aptidão 

específica para artes e música (conservatório). 

Especialista em 

Educação 
30 horas 01 R$ 1.606,15 

Incentivar, acompanhar e controlar o planejamento e 

implementação do projeto político-pedagógico da 

escola, tendo em vistas as diretrizes definidas no plano 

de desenvolvimento da Escola; Atender o corpo 

docente garantindo a unidade do planejamento 

pedagógico e a eficiência de sua execução; Colaborar 

para que os professores sejam unificados em torno dos 

objetivos gerais da escola; Assessorar os professores na 

escola e utilização dos procedimentos e recursos 

didáticos adequados ao atendimento dos objetivos 

curriculares; Coordenar o programa de capacitação do 

pessoal da Escola; Promover cursos, treinamento, 

seminários ou qualquer outro evento que vise a 

capacitação e o aperfeiçoamento do corpo docente; 

Orientar os professores na solução de problemas de 

métodos e técnicas didáticas; Redefinir o 

desenvolvimento curricular conforme as demandas, os 

métodos e materiais de ensino; Acompanhar o 

processo de avaliação junto ao corpo docente, 

redefinindo as estratégias metodológicas, quando 

necessário; Participar das reuniões com os pais; 

Trabalhar de forma integrada com a Orientação 

Pedagógica. Executar outras atividades afins. 

Escolaridade/requisito mínimo: Curso Superior em 

Pedagogia com habilitação na Supervisão Escolar. 

 
3.3. RESPONSABILIDADES ADICIONAIS 
 
3.3.1- Será responsabilidade da empresa selecionada: 
 
a) Atender a requerimentos e questionamentos dos interessados em participar das 
seleções, atribuição que não contempla atuar como órgão consultivo de 
interessados, mas apenas no esclarecimento de dúvidas e questionamentos a 
respeito de omissões, divergências ou dubiedades eventualmente observadas no 
edital. 
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b) Atender a determinações legais do Ministério Público e do Tribunal de Contas de 
Minas Gerais, ressalvada a eventual decisão judicial em sentido contrário. 
 
c) Não se responsabilizar ou realizar o preenchimento de cartões de resposta, 
formulários de inscrição ou documentos congêneres, limitando-se a receber e avaliar 
a correção no preenchimento de documentos, cuja precisão e veracidade cabe 
exclusivamente ao interessado. 
 
d) Aplicar no desenvolvimento dos trabalhos a boa técnica compatível com uma 
empresa especializada na atividade, sendo sua a integral responsabilidade pela 
imperícia na execução dos trabalhos.  
 
e) Contratar pessoas de apoio por dia, as suas expensas e que promova todas as 
atividades logísticas do evento, que comporta: 

 o apoio a aplicação e vigilância de provas, bem como para o 
acompanhamento de candidatos a sanitários. 

 

 o apoio na organização do entorno das áreas para aplicação das provas, as 
quais deverão estar isoladas. 

 

 controle da limpeza dos banheiros e varrição (limpeza), sendo disponibilizado 
pelo município servidores para apoio dessas atividades. 

 
OBSERVAÇÕES: 
  

 a manutenção da limpeza e higiene dos banheiros será realizada pela 
empresa vencedora que se responsabilizará pelo fornecimento de material e 
insumos (papel higiênico, desinfetante e outros) necessários a manutenção, 
sendo do município a mão de obra necessária para a adequada e 
permanente higienização e limpeza dos banheiros que será supervisionada 
pela empresa. Deve-se permitir o acesso de qualquer candidato aos 
banheiros, sendo vedada a realização de cobranças ou o recebimento de 
qualquer receita em decorrência da utilização dessas instalações, cujo acesso 
será inteiramente gratuito.  

 

 o fornecimento e substituição de todo o material necessário para a a 
realização das provas. 

 

 a relação formal e nominal de todos os profissionais que atuarão no evento 
deverá ser apresentada 5 dias antes a Administração Pública e ao Ministério 
Público. 

 

 todos os profissionais selecionados para apoio durante o evento deverão 
estar devidamente identificados de forma que sejam facilmente encontrados, 
devendo portar crachás. 

 

 a empresa selecionada deverá providenciar acomodações e alimentação para 
a equipe de apoio.  
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4. CONDIÇÕES GERAIS E DAS VEDAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 
 
4.1. Executar todos os serviços aqui estipulados obedecendo rigorosamente às 
normas e exigências do edital e das leis eventualmente aplicáveis, bem como as 
normas de proteção, segurança e meio-ambiente eventualmente incidentes. 
 
4.2. Permitir que no local de provas ingressem apenas pessoas autorizadas, policiais 
militares, Promotor de Justiça e os candidatos que se apresentarem devidamente 
identificados com identidade e comprovante de inscrição recebido no ato da 
inscrição.  
 
4.3. Não realizar segunda chamada ou repetição de provas, exceto por 
determinação judicial, promovendo o fechamento dos portões após o início das 
provas, importando a ausência ou retardamento do candidato em sua exclusão do 
processo seletivo ou do concurso, seja qual for o motivo alegado. 

 

4.4. Promover a eliminação do candidato que: 

a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; 

b) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos 

especiais e desde que na companhia de fiscal;  

c) Usar de incorreções ou descortesia para com os coordenadores ou fiscais de 

provas, auxiliares e autoridades presentes. 

d)  Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que 

não os permitidos. 

e)  Recusar-se a entregar o Cartão de Respostas ao término do tempo destinado à 

sua realização.  

f) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.  

g) Portar celulares ou qualquer aparelho eletrônico, ainda que desligados. 

h) Que fumar na sala de provas. 

i) Por quaisquer outros motivos legais que importem em descumprimento das 

condições ou possam comprometer a integridade dos procedimentos. 

 

4.5. Nos dias de realização das provas, não fornecer, por qualquer  

membro da equipe de aplicação das provas ou pelas autoridades presentes, 

informações  referente ao conteúdo e aos critérios de avaliação das provas, sendo 
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permitido realizar informações alusivas a eventuais erros de grafia ou incorreções 

que possam conter as provas. 

  

5. DA VISITA TÉCNICA 

5.1. As empresas interessadas deverão, facultativamente, realizar visita técnica, a 

fim de tomarem conhecimento sobre o objeto licitado e avaliar as escolas 

municipais, quadras e estruturas públicas que eventualmente estejam aptas a lhe 

auxiliar no desenvolvimento das suas atividades e estruturação de sua proposta. 

5.2. As visitas técnicas serão realizadas todos os dias até a realização da licitação, 

podendo ser acompanhadas por servidor designado para prestar esclarecimentos.  

5.3. A ausência de representante da licitante ou de visita técnica não será impeditiva 

de habilitação, sendo franqueado acesso a qualquer interessado às dependências 

públicas para averiguações, contudo não poderá ele alegar desconhecimento do 

edital e solicitar aditivo ao preço sob qualquer pretexto.  

6. DA PONTUAÇÃO 

 

6.1. Os licitantes serão classificados em conformidade com pontuação que lhes 
serão distribuídas cumulativamente diante da Proposta Técnica e de Preços. 
 
6.2. DA PROPOSTA TÉCNICA: a proposta técnica será apresentada considerando 
os fatores (critérios) estabelecidos abaixo:  
 
6.2.1. Fator EQUIPE TÉCNICA: Para comprovação da equipe técnica, deverão ser 
encaminhados os seguintes documentos:  
a) relação nominal dos componentes da equipe técnica que estarão envolvidos no 
planejamento, elaboração e realização do concurso; 
b) currículos dos respectivos profissionais relacionados na Equipe Técnica, os quais 
deverão conter identificação, escolaridade e experiência na realização de concurso 
público;  
c) cópia autenticada de documentos comprobatórios dos títulos pontuados;  
d) cópia autenticada da anotação da carteira de trabalho ou Ficha de Registro de 
Empregado quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa proponente 
ou contrato de prestação de serviços dos mesmos com a empresa proponente, 
comprovando o vínculo de trabalho;  
e) quando o profissional não possuir vínculo institucional, trabalhista ou outro com a 
empresa, declaração, datada e assinada pelo respectivo profissional, com os 
seguintes dizeres:  
“Declaro que faço parte da equipe técnico-administrativa da (razão social da 
empresa/instituição) para prestar os serviços no município de Rio Preto, 
responsabilizando-me pelas informações prestadas nessa declaração” 
 
*Os documentos exigidos acima deverão constar da proposta técnica, 
obrigatoriamente, sendo que o não atendimento do estabelecido no Edital, seja por 
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apresentação incompleta dos documentos, ausências e/ou omissões de itens, 
rasuras, emendas ou entrelinhas, implicará no não cômputo dos pontos 
correspondentes. 
 
** A definição dos pontos do item EQUIPE TÉCNICA será feita através do somatório 
das pontuações, respeitando-se o limite de pontuação máxima, atribuída de acordo 
com os seguintes critérios:  
 

PONTOS PARA EQUIPE TÉCNICA – Pontuação Máxima – 40 (quarenta) pontos 
 

FORMAÇÃO 
QUANTIDADE DE PONTOS POR MEMBRO DA 

EQUIPE 

Doutorado 3 pontos por técnico 

Mestrado 2 pontos por técnico 

Pós-graduação ou especialização lato 
sensu 

1 ponto por técnico 

Graduação 0,5 ponto por técnico 

* o técnico indicado pontuará em apenas uma titulação. 
 

6.2.2. Fator EXPERIÊNCIA DA EMPRESA E UNIVERSO DE CANDIDATOS: A 
empresa deverá comprovar experiência em elaboração de provas, organização e 
processamento de resultados em concurso público, processo seletivo para cargo ou 
emprego público, concurso vestibular ou processo seletivo para acesso ao ensino 
superior, indicando instituição, número de candidatos inscritos no referido concurso 
e ano de realização por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado. Se fornecidos por pessoa jurídica de direito privado, os atestados 
deverão ter assinatura com firma reconhecida em cartório. A definição dos pontos da 
EXPERIÊNCIA DA EMPRESA E UNIVERSO DE CANDIDATOS será apurada 
através do somatório das pontuações, respeitando-se o limite máximo, conforme 
segue: 
 
PONTOS PARA EXPERIÊNCIA DA EMPRESA E UNIVERSO DE CANDIDATOS – 

Pontuação Máxima – 40 (quarenta) pontos 
 

QUALIDADE QUANTIDADE DE PONTOS POR EXPERIÊNCIA 

Concurso Público ou Processo 
Seletivo para cargo ou emprego 

público 

Até 250 candidatos - 2,0 pontos 
De 251 a 500 candidatos - 4,0 pontos 
De 501 a 750 candidatos - 6,0 pontos 

Superior a 750 candidatos - 8,0 pontos 

Concurso Vestibular ou Processo 
Seletivo para Faculdades. 

Até 250 candidatos - 2,0 pontos 
De 251 a 500 candidatos - 4,0 pontos 
De 501 a 750 candidatos - 6,0 pontos 

Superior a 750 candidatos - 8,0 pontos 

  

* Cada atestado valerá uma única vez, sendo avaliado pelo maior número de 
candidatos. Serão considerados somente concursos públicos ou qualquer outro 
processo seletivo que atenda o disposto no art. 37, inciso II e artigo 198, § 4º, da 
Constituição Federal, bem como vestibulares ou processos seletivos para acesso ao 
ensino superior. 
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6.3. DA PROPOSTA DE PREÇO: 
 A presente licitação terá um preço mínimo, sendo o interessado pontuado quando o 
valor ofertado ao município for da seguinte ordem: 
 
Valor oferecido pela prestação dos serviços    Pontos 
 
De R$1.000,00 a R$10.000,00      80 
De R$10.000,01 R$15.000,00      70 
De R$15.000,01 R$20.000,00      60 
De R$20.000,01 R$25.000,00      50 
De R$25.000,01 R$30.000,00      40 
De R$30.000,01 R$35.000,00      30 
De R$35.000,01 R$40.000,00      20 
De R$40.000,01 R$45.000,00      10 
Acima de R$ 45.000,01       1 
 
 
6.4. DA PONTUAÇÃO TOTAL:  
A pontuação total de cada licitante será determinada mediante o somatório da 
pontuação obtida . 
  

6.5 – DO CRONOGRAMA NECESSÁRIO 

 Para o processo seletivo: 

a) 30 dias para que a empresa selecionada proceda ao regular planejamento de 
suas atividades, estruture o edital do processo seletivo, findos os quais 
publicá-lo para ciência dos interessados; 

b) 15 dias após a publicação do edital para que sejam feitas inscrições; 
c) 20 dias para que sejam aplicadas as avaliações, após a realização das 

inscrições;  
d) 20 dias para análise das provas e dos títulos, publicação dos resultados e 

análise dos recursos; 
e) 10 dias para divulgação dos resultados e homologação do concurso. 

 
Para o concurso público: 

a) 30 dias para que a empresa selecionada proceda ao regular planejamento de 
suas atividades, estruture o edital do concurso e o submeta ao Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais; 

b) 60 dias exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para 
analisar o edital, findos os quais se poderá publicá-lo para ciência dos 
interessados; 

c) 30 dias após a publicação do edital para que sejam feitas inscrições; 
d) 20 dias para que sejam aplicadas as avaliações, após a realização das 

inscrições;  
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e) 20 dias para análise das provas e dos títulos, publicação dos resultados e 
análise dos recursos; 

f) 10 dias para divulgação dos resultados e homologação do concurso. 
 

 

         Rio Preto, 20 de julho de 2017. 

 

___________________________________ 

            Luiz Renato de Melo Abreu 

                           Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

De acordo na data supra, 

 

___________________________________ 

    Inácio de Loyola Machado Ferreira 

                   Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

 
Licitação n° 097/2017 

Modalidade de Concorrência n° 001/2017 
 

MINUTA DO CONTRATO n° _____ 
 

Contratante 
 
Razão Social 
Logradouro  n° Bairro 
Cidade  UF CEP TEL 
CNPJ  Inscrição Estadual 
 
Contratado 
 
Razão Social 
Logradouro  n° Bairro 
Cidade  UF CEP TEL 
CNPJ  Inscrição Estadual 
 
Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no processo administrativo 
referente à licitação nº 097/2017, instaurada sob a modalidade de licitação de 
Concorrência n° 001/2017, regido pela lei federal nº8666/1993, o CONTRATANTE 
autoriza o CONTRATADO a fornecer os produtos abaixo relacionados, de acordo 
com as condições estabelecidas no edital e em sua proposta, documentos estes que 
integram este contrato como se nele estivessem fielmente transcritos. 
 
Objeto 
 
Constitui objeto do presente CONTRATO o fornecimento pelo CONTRATADO dos 
produtos abaixo relacionados pelos preços especificados: 
 

Especificação do Material, Obras e/ou Serviços 
 

N° Item Quantidade Unidade Especificação Valor Unitário Valor Total 
1      
2      
3      
4      
5      
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Documentos em Anexo 
 
Integram o presente instrumento, como se nele estivessem fielmente transcritos, a 
proposta da CONTRATADA, bem como o Edital referente à licitação. 
 
Valor 
 
Dá-se ao presente instrumento o valor de R$ _______,____ 
 
Forma de Pagamento 
 
Os pagamentos serão efetuados mensalmente, de acordo com a execução do objeto 
previsto no ANEXO I, numa proporção direta ao percentual concluído. Após a 
apresentação do documento de cobrança pelo CONTRATADO, a critério do 
MUNICÍPIO, o pagamento poderá ocorrer em até 30 dias a partir do aceite da 
documentação fiscal pela administração. 
 
Na eventualidade de o CONTRATADO paralisar a execução do objeto previsto no 
ANEXO I, por qualquer motivo, também serão sustados os pagamentos ainda não 
realizados. 
 
Dotação Orçamentária 
 
As despesas com o objeto desta licitação serão suportadas pela (s) seguinte (s) 
dotação (ões) orçamentária (s) nº:   
 
02.01001.04.122.0002.211-339039 - DESENVOLVIM. DAS ATIVID. 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / 100 
 
 
Prazo 
 
O prazo para execução do presente instrumento terá início na data de sua 
assinatura, encerrando-se em ____/____/________  ou quando concluído todo o 
objeto licitado, a critério do MUNICÍPIO. 
 

CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS 
 

PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 – O objeto contratado deverá obedecer integralmente a esse instrumento. 
Qualquer alteração somente poderá ser efetuada mediante prévio entendimento, 
sendo o mesmo consubstanciado em termo aditivo. 
 
SEGUNDO - DO PREÇO 
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2.1 – O preço é considerado completo não podendo, em qualquer fase da execução 
deste instrumento, ser exigido seu complemento sob qualquer fundamento. 
 
2.2 – Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, “d” da lei 
federal nº8666/1993, o preço poderá ser revisto desde que a situação seja 
devidamente comprovada pelo CONTRATADO. 
 
TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
 
3.1 – A CONTRATADA assume por força do presente instrumento a 
responsabilidade de indenizar o CONTRATANTE dos danos ou prejuízos, inclusive 
causados a terceiros, em razão de defeitos, erros, falhas e outras irregularidades 
provenientes de negligência, desídia, má fé ou imperfeição do material, peça ou mão 
de obra empregada, que tornarem objeto contratado impróprio a finalidades a que se 
destinam; tudo isso sem prejuízo da responsabilidade criminal cabível. 
 
3.2 – Além das responsabilidades previstas nesta cláusula, obriga-se, ainda, o 
CONTRATADO a: 
 
3.2.1 – Cumprir as normas gerais e regulamentares de medicina e segurança do 
trabalho nas suas instalações, inclusive o uso por seus empregados dos 
equipamentos de proteção individual. 
 
3.2.2 - Não transferir a terceiros, ou subcontratar, o objeto do presente contrato, no 
todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 
 
3.2.3 – Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que ocorra na sua 
constituição. 
 
3.2.4 – Apresentar, sempre que solicitado, as cópias das guias de recolhimento dos 
encargos previdenciários, devidamente autenticadas. 
 
3.2.5 – Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação 
exigidas. 
 
3.3 - O descumprimento total ou parcial deste contrato, a execução parcial ou a 
inexecução do objeto licitado, resguardado o direito de defesa, poderá ensejar a 
aplicação das seguintes sanções ao CONTRATADO: 
 
3.3.1 - Advertência, para pequenos atrasos na execução do contrato, não podendo 
estes ser superior a 12 horas. 
 
3.3.2 - Multa moratória de 1% (um por cento) do valor contratado, sem prejuízo da 
rescisão do contrato, por cada infração cometida (atraso ou entrega de produto 
distinto do especificado no objeto, não entrega do produto especificado no edital, 
execução do serviço em desacordo com o objeto, execução da obra em desacordo 
com o objeto). 
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3.3.3 - Multa rescisória no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 
 
3.3.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem 
prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público 
ou de atividades nas repartições públicas em decorrência de atraso ou 
inadimplemento do contratado.  
 
3.3.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de 
serviço público essencial em decorrência de atraso ou inadimplemento do 
contratado.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO. Na forma do §2º do art.87 da lei federal nº8666/1993, as 
sanções acima podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, assegurando-se 
direito de defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação do 
contratado. 
 
3.4 – As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão limitadas ao 
valor do contrato e descontadas da garantia do respectivo pacto, permitindo a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA suspender os pagamentos até a conclusão do 
processo. 
 
3.5 – Na forma do §3º do art.86 da lei federal nº8666/1993, se as multas aplicadas 
forem em valor superior ao valor da garantia prestada ou não existir garantia, além 
da perda da garantia, responderá o contratado pela sua diferença ou integralidade, 
as quais serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
4.1 – Efetuar os pagamentos nos respectivos vencimentos. 
 
4.2 – Atender às condições de sua responsabilidade previstas nos documentos, que, 
como anexos, integram este instrumento. 
 
QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
5.1 – O objeto licitado será fiscalizado por servidor ou empresa expressamente 
designado pelo MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do 
objeto em conformidade com o previsto neste instrumento. 
 
5.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das 
especificações técnicas estabelecidas, sem prejuízo das exigências estabelecidas 
pelos órgãos oficiais que fiscalizam o segmento. 
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5.2.1 – O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item 
anterior, não impede a ação fiscal posterior e a retenção de pagamentos. 
 
5.3 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos 
de cobrança (duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às 
condições previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer 
tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não 
representará novação ou alteração do que ficou pactuado. 
 
5.4 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO será 
sempre por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, 
qualquer alegação fundada em ordens ou declarações verbais. 
 
5.5 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou 
reduz a responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, 
por quaisquer irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em co-
responsabilidade do MUNICÍPIO ou de seus prepostos. 
 
5.6 – A atuação ou ausência total ou parcial da fiscalização em nada diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA na execução do objeto. 
 
SEXTA - DAS EXONERAÇÕES DE RESPONSABILIDADES 
 
6.1 – As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento que resultar de caso 
fortuito ou de força maior, assim entendidos os fenômenos naturais, tais como 
inundações e outros, ou circunstâncias alheias às vontades das partes, 
imprevisíveis, sempre na medida em que impeçam ou retardem o cumprimento das 
respectivas obrigações. 
 
6.2 – A parte cuja prestação seja impedida ou retardada por quaisquer dos fatos ou 
atos acima mencionados, deverá comunicar e provar a ocorrência a outra parte, 
imediatamente e por escrito, expondo-lhe as razões pelas quais está compelida a 
sustar ou retardar a execução do pactuado. 
 
6.3 – Cessado o impedimento, retorna-se à execução do objeto, prorrogando-se o 
prazo contratual pelo número de dias de sua paralisação, ressalvado ao 
CONTRATANTE a faculdade de rescindir o contrato, caso tal período tenha sido 
superior a 10% (dez por cento) do prazo pactuado. 
 
SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 
7.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer uma das 
hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8666/1993. 
 
7.2 – A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no art. 79 da mesma Lei. 
 
7.3 – Nos casos de rescisão, são resguardados os direitos do CONTRATANTE 
estabelecidos no art. 80 da Lei 8666/1993. 
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OITAVA - DO FORO 
 
8.1 – Fica eleito o foro da sede do MUNICÍPIO, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, como competente para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da execução deste instrumento. 
 
NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 – O CONTRATADO, ainda que demandado, administrativa ou judicialmente, não 
poderá opor ao CONTRATANTE qualquer tributo, seja federal, estadual ou 
municipal, incidente sobre mão-de-obra, materiais ou peças empregados no objeto, 
correndo à sua conta exclusiva os pagamentos que sobre esses títulos tiverem sido 
feitos, ou opor, ainda, qualquer cobrança oriunda de encargos decorrentes de 
processos que contra si forem instaurados, ainda que por sua natureza sejam 
suscetíveis de transação. 
 
9.2 – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8666/96, ao 
CONTRATANTE fica reservado o direito de acrescer ou reduzir, mediante 
autorização específica, o objeto do presente instrumento, estipulando, na ocasião, 
preços, prazos e todos os demais elementos indispensáveis à perfeita 
caracterização da alteração, o que se fará por termo aditivo assinado pelas partes. 
Em havendo interesse público e vontade das partes, o presente contrato poderá 
também ser prorrogado por igual período na forma e condições previstas no art. 57 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
9.3 – O não exercício pelas partes de qualquer dos direitos contratuais ou legais, 
representará ato de mera tolerância e não implicará, com relação a esse 
instrumento, novação quanto a seus termos ou renúncia ou desistência dos referidos 
direitos, os quais poderão ser exercidos a qualquer tempo. 
 
E por estarem justos e acordados as partes assinam o presente instrumento, 
digitado e impresso em 3 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito e pata 
todos os fins de direito, na data adiante mencionada, juntamente com as 
testemunhas abaixo. 
 
Local  Data 
 
 
_____________________         ____________________ 
Contratante                   Contratado 
CPF:                          CPF: 
 
 
Testemunha                    Testemunha 
CPF:                          CPF: 
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ANEXO III 
 

Licitação n° 097/2017 
Modalidade de Concorrência n° 001/2017 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Proponente 
 
Razão Social 
Logradouro  n° Bairro 
Cidade  UF CEP TEL 
CNPJ  Inscrição Estadual 
 
 

Para os fornecimentos da licitação em referência, propomos os seguintes 
preços 

 
Especificação do Mat Serviços 

N° 
Item 

Quant. Un. Especificação Valor 
unit. 

Valor 
Total 

1 1,00 SERVIÇO SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO, 
RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES, PUBLICAÇÃO DE 
EDITAIS, ESTRUTURAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
PROVAS, DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, 
ANALISE DE RECURSOS E TODOS OS ATOS 
NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE TÍTULOS 
PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
ESPECIFICADAS NESTE ANEXO I 

  

2 1,00 SERVIÇO SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO, 
RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES, PUBLICAÇÃO DE 
EDITAIS, ESTRUTURAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
PROVAS, DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, 
ANALISE DE RECURSOS E TODOS OS ATOS 
NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
PREENCHIMENTO DAS VAGAS ESPECIFICADAS 
NESTE ANEXO I 

  

 
Validade da Proposta 
A validade da presente proposta é de 60 dias. 
 
Local  Data ____/____/________ 

______________________________________________________ 
Assinatura / Carimbo do CNPJ 
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ANEXO III - A 
 

Licitação n° 097/2017 
Modalidade de Concorrência n° 001/2017 

 
MODELO DE PROPOSTA TECNICA 

 
Proponente 
 
Razão Social 
Logradouro  n° Bairro 
Cidade  UF CEP TEL 
CNPJ  Inscrição Estadual 
 

1- Apresentação da equipe técnica: 

 
Relação da Equipe técnica 

Formação pontuação 
Documento 
pertinente 

  
 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2- Apresentação da experiência da empresa e universo de candidatos 

Descrição da experiência 

 ( qualidade ) 

Numero de candidatos   pontuação  Documento 

pertinente 

Concurso Público ou Processo 

Seletivo para cargo ou 

emprego público 

   

Concurso Vestibular ou    



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO 

                               Rua Getúlio Vargas n° 27 – Centro - CEP: 36.130-000 - Tel.: (32) 3283-3850 

Processo Seletivo para 

Faculdades. 

 

Atenção : Todos os documentos pertinentes aos itens 1,2 serão anexados a esta planilha 

3- Da pontuação da proposta de preço:  
 

Valor oferecido pela 

prestação de serviços 

          Pontuação  Documento pertinente 

   

Total dos itens 1+2+3  

 

Validade da Proposta 
A validade da presente proposta é de 60 dias. 
 
Local  Data ____/____/________ 

______________________________________________________ 
Assinatura / Carimbo do CNPJ 
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ANEXO IV 
 

Licitação n° 097/2017 
Modalidade de Concorrência n° 001/2017 

 
CREDENCIAMENTO 

 
Proponente 
 
Razão Social 
Logradouro  n° Bairro 
Cidade  UF CEP TEL 
CNPJ  Inscrição Estadual 
 
 
Para os fornecimentos objeto da licitação em referência, credenciamos o Sr. 
________________________________________ portador da célula de identidade 
n° ____________________, expedida pela ____________________, outorgando-
lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública do Concorrência n° 
097/2017 - Edital n° 001/2017, em especial para formular lances verbais e para 
interpor recursos ou deles desistir. 
 
Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato 
impeditivo de sua participação no citado certame; declarando-se, ainda, ciente de 
todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com 
as condições constantes no edital. 
 
Nome 
Cargo 
Identidade 
CPF 
Data  ____/____/________ 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura / Carimbo CNPJ 
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ANEXO V 
 

Licitação n° 097/2017 
Modalidade de Concorrência n° 001/2017 

 

INFORMAÇÕES DE E-MAILS 
 

 
 
Proponente 
Razão Social: 
Logradouro:                                                   N°:                 Bairro: 
Cidade:                                UF:                           CEP:                         TEL 
CNPJ:                     Inscrição Estadual: 
 
 
DECLARA-SE que o proponente acima qualificado possui o(s) endereço(s) 
eletrônico(s) (e-mail)  abaixo relacionado(s) para remessa de dados relativos às 
decisões emitidas pela comissão e informações necessárias ao correto andamento 
do processo licitatório. 
 
 
E-mail (s): 
 
Nome: 
Cargo: 
Identidade: 
CPF: 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura / Carimbo do CNPJ 
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ANEXO VI 
 

Licitação n° 097/2017 
Modalidade de Concorrência n° 001/2017 

 

DECLARAÇÃO DE INTEIRO TEOR 
 

DECLARAÇÃO 
 

Declaro, para os fins de direito, que conheço o teor do Edital Concorrência n° 
001/2017, e submeto-me às condições e exigências inseridas no mesmo, nada 
existindo que possa colocar impedimentos à sua finalidade. 
 
 E, para que esta declaração surta os seus jurídicos e legais efeitos, vai a mesma 
devidamente datada e assinada 
 
 

____________________________,______ de _______________ de __________ 
 

                  cidade                               dia                    mês                          ano 
 
Empresa: _________________________________________________________ 
 
Assinatura: _________________________________________________________ 
 
Nome legível: 
_________________________________________________________ 
 
 
 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO VII 
 

Licitação n° 097/2017 
Modalidade de Concorrência n° 001/2017 

 

DECLARAÇÃO 
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
 

____________________________________________________, inscrito no CNPJ 
n° __________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a) _____________________________________________, portador da 
Identidade n° _______________________, e do CPF n° 
____________________________, DECLARA, sob pena da Lei em cumprimento 
ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição da República, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(...). 
 
 

____________________________,______ de _______________ de __________ 
 

                  cidade                               dia                    mês                          ano 
 

_________________________________________________________ 
 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante Legal) 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VIII 
 

Licitação n° 097/2017 
Modalidade de Concorrência n° 001/2017 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 

(Nome da Empresa) __________________________________, inscrito no CNPJ n° 
__________________________, sediada 
_____________________________________________, declara, sob as penas da 
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório - Licitação n° 097/2017 - Modalidade Concorrência n° 
001/2017, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

____________________________,______ de _______________ de __________ 
 

                  cidade                               dia                    mês                          ano 
 

_________________________________________________________ 
 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante Legal) 
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ANEXO IX 
 

Licitação n° 097/2017 
Modalidade de Concorrência n° 001/2017 

 

DECLARAÇÃO 
 

 
 
 Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à 
licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da 
forma de fornecimento e pagamento estabelecidos para remunerar a execução do 
objeto licitado. 
 
 
 
Nome 
Cargo 
Identidade 
CPF 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura / Carimbo do CNPJ 
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ANEXO X 
 

Licitação n° 097/2017 
Modalidade de Concorrência n° 001/2017 

 

 
 

Declaração de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE. 

 
 

(Nome da Empresa) __________________________________, inscrito no CNPJ n° 
__________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
_____________________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº __________________________e do CPF nº 
_________________________ ,, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA - ME/EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE - EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos artigos 42 à 49 da lei complementar n°123/2006. 
 
 

____________________________,______ de _______________ de __________ 
 

                  cidade                               dia                    mês                          ano 
 

_________________________________________________________ 
 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante Legal) 

 
 


