
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 89/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 67/2019 
 

 
OBJETO: O presente Edital tem por objetivo receber propostas para: contratação de empresa 
especializada, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, PROVAS 
ESCRITAS/PRÁTICA/TITULOS, RESULTADO E DEMAIS ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A 
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 2019/2020. 

 

REGIMENTO: A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, doravante denominada ENTIDADE 

DE LICITAÇÃO, designada pelo PORTARIA Nº. 005/2019 de 08/01/2019, torna público 

aos interessados, que estará reunida no dia, hora e local abaixo discriminado, a fim de 

receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam 

participar do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 89/2019 - PREGÃO PRESENCIAL nº. 

67/2019, do tipo MENOR LANCE POR ITEM, tudo de conformidade com as regras 

estipuladas na Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, Decreto 

nº. 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº. 3.784 de 06/04/01, Lei nº. 6.474, de 06/08/2002, 

Decreto nº. 0199, de 09/06/2003 e legislação correlata aplicando-se, subsidiariamente, a 

Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital. 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Ás 09:00 hrs do dia 09 

de setembro de 2019. 

 

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES e a SESSÃO DE LANCES: Às 09:00 hrs 

do dia 09 de setembro de 2019, na Av. Jorge Lacerda, nº. 1180 - Centro, no Gabinete do 

Prefeito. 

 

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e 

esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Vidal 

Ramos, Avenida Jorge Lacerda nº. 1180, centro, Setor de Compras nos seguintes 

horários, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 HRS, telefone (47) 3356-2318, e-mail: 

compras@prefeituravidalramos.com.br. 

 

Vidal Ramos (SC), 26 de agosto de 2019  

 

 

EDUARDO THECHRIN 

Pregoeiro 

 

mailto:compras@prefeituravidalramos.com.br


 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 89/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 67/2019 

 

 

OBJETO: O presente Edital tem por objetivo receber propostas para: contratação de empresa 
especializada, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, PROVAS 
ESCRITAS/PRÁTICA/TITULOS, RESULTADO E DEMAIS ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A 
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 2019/2020. 

 

 

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o 09/09/2019, às 09:00 hrs. 

 

ABERTURA DA ETAPA DE LANCES: DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019, ÁS 09:00 hrs. 

 

LOCAL: Gabinete da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, Avenida Jorge Lacerda, n° 1180, 

Centro, Vidal Ramos – SC. 

 

CONTATO: Telefone (47) 3356-2318 FAX (47) 3356-2310 e-mail: 

compras@prefeituravidalramos.com.br 

 

ÁREA RESPONSÁVEL: Setor de Compras 

 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.9.0.3.9.4.8.00.00.00.00.00 (10) Prefeitura 

 

A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos/SC, com sede na Avenida Jorge Lacerda, 1180, por 

intermédio de seu PREGOEIRO e comissão de licitação permanente designado pelo Portaria n° 

219/2018, 21 de dezembro de 2018, torna público, para conhecimento dos interessados que, 

conforme dispõe a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 

e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria, fará realizar licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, com adjudicação Menor Lance por Item’’, sob a forma de execução 

indireta e fornecimento de forma fragmentada. 

 

1 – DO OBJETO 

 

 O presente Edital tem por objetivo receber propostas para: contratação de empresa especializada, 

OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, PROVAS ESCRITAS/PRÁTICA/TITULOS, 
RESULTADO E DEMAIS ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE 

PROCESSO SELETIVO 2019/2020,  PARA OS CARGOS DESCRITOS NO ANEXO I, 

PARA AS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CUJAS PROVAS 

SERÃO REALIZADAS EM DATA A SER MARCADA, NAS DEPENDÊNCIAS 

DESIGNADAS PELA ADMINISTRACAO DO MUNICÍPIO 

 

2. DO PRAZO DE ENTREGA 

 

2.1. O prazo previsto para a conclusão dos serviços a serem contratados será de até 90 (noventa) 

dias, podendo ser prorrogado, desde que devidamente justificado, sendo que a empresa 

contratada deverá concluir a elaboração do edital do Processo Seletivo no prazo de até 10 (dez) 

dias a contar da assinatura do contrato de prestação de serviços e após aprovação pela 

Autoridade Competente. 
 

 

3 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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3.1. No dia, hora e local designado neste Edital, inicialmente, receberá os envelopes contendo as 

propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, 

contendo, na parte externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação: 

 

3.1.1. Pregão nº. 67/2019 

          Prefeitura Municipal de Vidal Ramos – SC 

          Envelope nº. 01 – Proposta Comercial 

          Identificação da empresa proponente 

 

 

3.1.2. Pregão nº. 67/2019 

          Prefeitura Municipal de Vidal Ramos – SC 

          Envelope nº. 02 – Documentação 

          Identificação da empresa proponente 

 

4 – DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro com apenas um 

representante legal que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório, será o único admitido a intervir nas fases do pregão, respondendo por sua 

representada, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de 

Identidade ou outro documento equivalente. 

                                              

4.2. Por credencial entende-se: 

 

a) Habilitação do representante com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos 

os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, mediante instrumento público de 

procuração e credenciamento, acompanhado do documento, descrito na alínea a seguir, para 

aferir-se a capacidade do outorgante; 

 

b) Documento comprobatório de capacidade para representar a empresa (CONTRATO SOCIAL 

OU EQUIVALENTE), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de titular da mesma. 

 

4.3. O documento que credencia o representante deverá ser entregue separadamente dos envelopes 

"PROPOSTA DE PREÇO" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO". 

 

4.4. A não apresentação do documento de titularidade (CONTRATO SOCIAL OU 

EQUIVALENTE) ou credenciamento ou a incorreção desses impedirá a empresa de participar da 

licitação. 

 

4.5. Na hipótese do representante legal da empresa licitante apresentar procuração pública, ainda 

assim deverá apresentar o CONTRATO SOCIAL OU EQUIVALENTE. 

 

4.6. Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os representantes 

de microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar certidão de enquadramento no 

Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da 

sede do licitante, de acordo com a Instrurção Normativa DNRC nº 103/2007, e declaração de 

enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, afirmando ainda 

que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 



 

 

4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que este apresente alguma 

restrição, conforme artigo 43 da Lei Complementar 123/2006. 

 

4.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou empresa 

de pequeno porte poderá requerer a suspensão da sessão pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para regularização dos documentos 

relativos à regularidade fiscal. 

 

 

5 – DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

5.1. A Proposta Comercial contida no Envelope nº. 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos 

indicados nos subitens a seguir: 

 

a) Emitida, por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável pela empresa; 

b) Conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente o mesmo da 

Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame; 

 

c) Descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, constando o valor unitário e total, em moeda 

corrente nacional, em algarismo e de preferência o valor total por extenso; 

 

c1) em caso de divergência entre os preços em algarismos e por extenso, serão levados em 

consideração os últimos, e entre o preço unitário e total prevalecerá o primeiro; 

 

c2) no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas 

e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais; 

 

d) Conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data – limite 

para a entrega dos envelopes. 

 

e) Conter a identificação do representante da empresa e a respectiva assinatura; 

 

Parágrafo Único — Preferencialmente, e exclusivamente para facilitar o julgamento por parte do 

Pregoeiro, solicita-se às empresas que apresentem suas propostas conforme o modelo constante do 

Anexo IV – Proposta de Preços, do presente edital. 

 

6 - PARTICIPAÇÃO 

 

Poderão participar desta licitação quaisquer interessados, desde que: 

 

6.1. Para habilitação entreguem os seguintes documentos: 

 

6.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou 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, ou ainda, 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício (dispensado se apresentado no credenciamento). 

 

6.1.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 

6.1.3. Regularidade Fiscal: 

 



 

 

6.1.3.1. Prova de regularidade fiscal com as Fazendas Federal/INSS, Estadual e Municipal, do 

domicílio ou sede da empresa; 

 

6.1.3.2. Prova de regularidade fiscal perante o FGTS, do domicílio ou sede da empresa; 

 

6.1.3.3. Prova de regularidade relativa à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 

6.1.3.4. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede do 

licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da 

Licitação. 

 

Obs: considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a 

partir de 1º de Abril de 2019, as certidões dos modelos “cível” e “falência e concordata e 

recuperação judicial” deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no SAJ. As duas 

certidões deverão ser apresentadas conjuntamente caso contrário não terão validade. 

 
 

6.1.3.5. DECLARAÇÃO DE QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA 

PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (MODELO ANEXO). 

 

6.1.3.6. DECLARAÇÃO DA PROPONENTE, DE QUE ASSUME INTEIRA 

RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE DE TODOS OS 

DOCUMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS, SOB AS PENAS DA LEI 

(MODELO ANEXO). 

 

6.1.3.7. DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI EQUIPE TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DAS 

PROVAS. 

 

6.1.3.8. Anexo XI -    Declaração emitida pela empresa vencedora da Licitação atestando que não 

possui em seu quadro societário servidor público, vereadores, vice-prefeito ou prefeito do Município 

de Vidal Ramos, em atendimento ao art. 101 da Lei Orgânica Municipal, Deputados Federais e 

Senadores em atendimento ao art. 54, I, "a", da Constituição da República, Deputados Estaduais em 

atendimento ao art. 43, I, "a", II, "a", da Constituição do Estado de Santa Catarina 
 

6.2. Os documentos de habilitação deverão ser entregues em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação na imprensa 

oficial, nos termos da legislação. 

 

6.3. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser 

autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pela mesma via pelo pregoeiro; 

 

6.4. Atendam às condições deste Pregão e apresentem os documentos nela exigidos; 

 

 

6.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

6.5.1. REGISTRO DA EMPRESA JUNTO AO CRA (CONSELHO REGIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO); 

 

6.5.2. NO MÍNIMO 01 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REGISTRADOS NO 

CRA, QUE REALIZOU SERVIÇO COMPATIVEL AO OBJETO LICIADO. 

 

6.5.3. VÍNCULO DO RESPONSÁVEL TECNICO, ATRAVÉS DE CARTEIRA DE 

TRABALHO, CONTRATO SOCIAL SE SOCIO. 



 

 

  

 

7 – DOS PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO 

 

7.1. Aberta a Sessão, sendo esta declarada pelo pregoeiro, os interessados ou seus 

representantes, apresentarão DECLARAÇÃO (Anexo nº. VII) dando ciência de que 

cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme anexo, e entregarão os envelopes 

contendo a indicação do objeto. A partir desse momento não será permitida a participação de 

licitantes retardatários.  

 

7.2. Credenciamento das empresas. 

 

7.4. Recebimento dos envelopes de propostas de preço e de documentação de habilitação. 

 

7.5. Abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, análise da conformidade das 

propostas, cujos preços as possibilitem passar à fase de lances, com os requisitos estabelecidos no 

Edital e posterior rubrica das folhas. 

 

7.6. Divulgação, pelo Pregoeiro e equipe de apoio, dos preços para registro em ata, bem como para 

conhecimento e acompanhamento por todos os presentes. 

 

7.7. Divulgação, pelo Pregoeiro, das propostas classificadas. Propostas de melhor preço e as com 

preços até dez por cento superiores a de menor preço. Não havendo pelo menos três propostas nessas 

condições, serão escolhidas as três melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

 

7.1.1. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que deverão 

estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a 

proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 

10% (dez por cento), relativamente à de menor preço; 

 

7.1.2. Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os 

autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

 

7.2. No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 

serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do 

autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor; 

 

7.2.1. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances; 

 

7.8. Em seguida o Pregoeiro dará início à etapa de lances verbais, convocando os licitantes 

classificados a apresentar lances verbais, os quais deverão ser formulados de forma sucessiva, em 

valores distintos e decrescentes, iniciando-se pela última empresa classificada. 

 

7.8.1. É vedada a oferta de lances com vista ao empate, bem como superior ao menor preço praticado 

no momento do lance. 

 

7.8.2. Dos lances ofertados não caberá retratação, poderá o Pregoeiro estabelecer redução mínima em 

cada lance, bem como estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance. 

 

7.8.3. A apresentação dos lances é facultativa, sendo que a desistência por parte do(s) licitante(s), 

quando da convocação pelo pregoeiro, implicará na manutenção do último preço praticado. 

 



 

 

7.9. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 

valor, decidindo motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

 

7.10. Abertura do envelope e análise da documentação de habilitação da empresa que ofertou o 

menor preço. 

 

7.11. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências de habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a aceitabilidade e procedendo a habilitação do 

proponente na ordem de classificação.    

 

7.12. O Pregoeiro informa o resultado da análise e comunica que a proposta e a documentação da 

licitante vencedora encontram-se à disposição dos licitantes. 

 

7.13. Ocorrendo empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº. 123/06 será assegurada a 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

7.14. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada 

 

7.15. Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

I – a micro empresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 

favor o objeto licitado. 

 

II – não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas 

as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte, será realizado sorteio, entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

 

7.16. A microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 minutos. 

 

7.17. O pregoeiro poderá negociar diretamente como o proponente para que seja obtido preço 

melhor. 

 

7.18. Não havendo manifestação oportuna de intenção de recorrer, o Pregoeiro adjudicará o objeto. 

 

7.19. Devolução dos envelopes de documentação de habilitação dos licitantes não participantes da 

fase de lances. 

 

7.20. Solicitação de nova planilha atualizada da empresa vencedora se for o caso, a ser fornecida no 

prazo de até 02(dois) dias úteis. 

 

7.21. Leitura da Ata e assinatura pelos licitantes presentes, pregoeiro e equipe. 

 

7.22. Encerramento da sessão. 

 

 

8 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 



 

 

 

8.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a empresa que ofertar o Menor Preço 

por item, desde que atendidas às especificações constantes deste Edital; 

 

8.2. A adjudicação do objeto deste PREGÃO será pelo MENOR PREÇO à licitante cuja proposta 

seja considerada vencedora, após homologação pelo Prefeito (a) Municipal. 

 

 

9 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.1. Tendo a licitante manifestada a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, terá ela o 

prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso; 

 

9.2. As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) 

dias consecutivos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da 

recorrente; 

 

9.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 

admissibilidade dos recursos; 

 

9.4. Decairá do direito de recorrer, o licitante que não se manifestar imediatamente e 

motivadamente no momento em que o Pregoeiro declarar o vencedor. 

 

9.5. Os recursos serão dirigidos à Prefeitura Municipal – e, por intermédio do Pregoeiro, será 

encaminhados a Comissão de Licitação, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

9.1 – Decairão do direito de impugnar os termos desta licitação perante à Administração, os licitantes 

que não o fizerem até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de propostas, 

conforme art. 41, § 2º da Lei n° 8.666/93, hipótese que tal comunicação posterior não terá efeito de 

recurso. 

 

9.2 – A propositura de impugnação ou esclarecimento por via postal, não impede a realização do 

certame, ficando a cargo da proponente, certificar-se que o pedido deverá ser entregue na sede da 

Prefeitura Municipal, até o prazo previsto no item 09.1, sob pena de não conhecimento do mesmo. 

 

10 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 

10.3 – Somente serão aceitos pedidos de esclarecimento ou impugnações, devidamente 

formalizados por escrito, pelos proponentes interessados, e regularmente protocolados perante o 

Setor de Compras e Licitações do Município de Vidal Ramos-SC 

 

10.3.1 – A contar do recebimento do pedido de esclarecimento ou impugnação, terá o Presidente da 

Comissão de Licitações, prazo não inferior às 48h. (quarenta e oito horas), para promover a resposta. 

 

10.4. Os pedidos de impugnação ou esclarecimento deverão indicar obrigatoriamente, um endereço 

eletrônico e, concomitantemente, um número de fax, para onde serão remetidas as respostas e 

decisões, pelo Setor de Compras e Licitações. 

 

10.5. Pedidos de esclarecimento ou impugnações formuladas em desacordo com o previsto nos itens 

9.1 a 9.4, e seus subitens, deste Edital, serão tidos como inexistentes, e não receberão resposta, sob 

nenhuma justificativa. 

 

10.6. Não será conhecida a impugnação do presente edital, vencidos os respectivos prazos legais. 

 

 



 

 

11 – DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

 

11.1. Após a homologação do resultado, será emitida Autorização de Fornecimento e encaminhada à 

empresa vencedora, estabelecendo a data de inicio da Prestação de Serviço que será no município de 

Vidal Ramos. Na autorização de fornecimento será determinada a data de início, sendo concedido á 

empresa vencedora, apenas cinco dias de tolerância, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas na cláusula XI, deste Edital. 

 

11.2. Caso a licitante vencedora recuse-se, injustificadamente, a assinar, no prazo e condições 

estabelecidas a Autorização de Fornecimento, a licitante subseqüente na ordem de classificação, será 

notificada para fazê-lo nas condições por ela proposta, ocasião em que será realizada nova Sessão 

Pública, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, diretamente, 

com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

 

12 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

12.1. O recurso orçamentário correrá por conta de verba própria do orçamento vigente, na seguinte 

dotação orçamentária: 3.3.9.0.3.9.4.8.00.00.00.00.00 (10) Prefeitura 

 

 

13 – DO PAGAMENTO 

 

13.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS se compromete a efetuar o pagamento da seguinte 

forma:  

 

50% (cinquenta) após a data da homologação das inscrições; 

 

50% (cinquenta por cento) após a homologação do resultado final e entrega da 

documentação pertinente ao Processo Seletivo. 

 

 

13.2. Encaminhar nota eletrônica arquivo XML e Danfe para o seguinte e-mail: 

notaeletronicavidalramos@gmail.com  

 
13.3 - Havendo qualquer incorreção de documentos a posteriori, o pagamento será sustado, até que a 

empresa adote as providências necessárias à regularização da situação. 

 

 

14 – DAS PENALIDADES 

 

14.1. Na falta de cumprimento por parte da proponente vencedora, sem justa causa, poderão ser 

aplicadas as seguintes penalidades: 

 

14.1.1. Multa de 1% (um por cento) por dia, sobre o valor adjudicado, até no máximo de 20% (vinte 

por cento), quando a proponente, sem justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido, a 

obrigação assumida; 

 

14.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total vencido; se a proponente vencedora não 

entregar o objeto desta licitação; 

 

14.2. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro 

do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
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cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, pelo prazo de até dois anos, e será descredenciado nos sistemas de Cadastramento de 

fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

15 – DA RESCISÃO 

 

15.1. A rescisão do presente poderá ser: 

 

15.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 

I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

15.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 

Administração; 

 

15.1.3. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos 

prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 

 

15.2. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do MUNICÍPIO, a rescisão importará 

em: 

 

15.2.1. Aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o MUNICÍPIO e seus órgãos 

descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 

15.2.2. Declaração de Inidoneidade quando a VENCEDORA, sem justa causa, não cumprir as 

obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do MUNICÍPIO. 

 

A pena de Inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurado a defesa do infrator, 

ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 

 

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

 

16.1. A empresa vencedora obriga-se a: 

 

16.1.1. Aceitar acréscimos ou supressões que a PREFEITURA solicitar, até o limite estabelecido no 

parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

16.1.2.  Todo o material a ser utilizado para a realização do Concurso e Processo Seletivo Público 

será de responsabilidade da contratada. 

 

16.1.3.  Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: 
1 – Elaborar o Edital do Processo Seletivo, bem como os programas de disciplina dos cargos, 

submetendo-os à análise e aprovação da Comissão do Processo Seletivo; 

2 – Elaborar e confeccionar todo o material necessário para as inscrições; 

3 – Assessorar a realização das inscrições, que serão feitas somente através da internet, em sitio da 

empresa e da Prefeitura; 

4 – Disponibilizar e divulgar a relação dos inscritos, o local de realização das provas e as salas de 

cada um dos candidatos em sua página na internet, na página do Município contratante na internet e 

no mural da Prefeitura Municipal 

5 – Elaborar as provas escritas objetivas; 

6 – Organizar a aplicar as provas objetivas, títulos; 



 

 

7 - A prova escrita objetiva será aplicada em data, horário e local (no âmbito do Município a serem 

definidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo  conjuntamente com a licitante 

vencedora, em local fornecido pelo Contratante; 

8 - Providenciar a sinalização e etiquetagem das salas; 

9 – Fazer a correção das provas escritas objetivas e a leitura dos cartões de respostas, com 

equipamento de Leitura Ótica; 

10 – Fazer a avaliação de títulos dos candidatos se for o caso; 

11 – Analisar, apreciar e julgar os recursos administrativos; 

12 – Elaborar a lista de classificados, procedendo à entrega do resultado final e disponibilizar o 

resultado final em sua página na internet, na página do Município contratante na internet e no mural 

da Prefeitura Municipal 

13 – Disponibilizar 02 fiscais por sala 

 

17 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

17.1. Fiscalizar o serviço contratado, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora 

das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal; 

 

17.2. Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular 

ou revogar em todo ou em parte a presente licitação; 

 

17.3. Recusar o recebimento das mercadorias ou efetuar sua devolução, caso não apresentem as 

características descritas no Anexo IV deste edital. 

 

18 – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

18.1. A licitante vencedora assumirá total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material 

que seus empregados venham a causar diretamente ao Patrimônio da CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente de dolo ou culpa, sob quaisquer de suas formas, quando do cumprimento da 

obrigação. A CONTRATANTE ficará alheia à relação jurídica que se estabelecer entre a licitante 

vencedora e os terceiros eventualmente prejudicados por tais danos. 

 

19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1. Recomenda-se às licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze) 

minutos do horário previsto; 

 

18.2. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes farão 

constar em sua documentação endereço, número de fax e telefone, bem como o nome da pessoa 

indicada para contatos: (Recomenda-se que a Proponente anexe à sua proposta a "folha de dados para 

elaboração do contrato", devidamente preenchida conforme o Anexo VI deste edital.) 

 

19.3. Os casos omissos serão resolvidos conforme disposições da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor), bem como disposições da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos); 

 

19.4. Integram este Edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – Minuta de Contrato; 

ANEXO II – Termo de Referência; 

ANEXO III – Folha de dados para elaboração de Contrato; 

ANEXO IV – Proposta Comercial; 

ANEXO V – Modelo de Declaração de não empregar Menor; 

ANEXO VI – Modelo de Credenciamento; 

ANEXO VII – Modelo de Declaração para Habilitação. 



 

 

ANEXO VIII – Declaração Autenticidade 

ANEXO IX – Declaração de Responsabilidade  

ANEXO X – Declaração de Idoneidade 

ANEXO XI - DECLARAÇÃO Atestando que a empresa vencedora da Licitação não possui em 

seu quadro societário 

 

19.5. Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 

presente Edital deverão ser dirigidas à Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, no endereço Avenida 

Jorge Lacerda, 1180 – centro ou pelo telefone (47) 3356-2318 até 24 (vinte quatro) horas antes da 

data de abertura da LICITAÇÃO. 

 

19.7. Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da documentação e proposta implicará 

aceitação das condições estabelecidas neste edital. 

 

 

Vidal Ramos (SC), 26 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

ODILMAR DE SOUZA 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 89/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 67/2019 
 

 

ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/XXXX 

 

MINUTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, 

PROVAS, RESULTADO E DEMAIS ATOS 

LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A 

REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS – SC E A 

EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS - SC, CNPJ: 83.102.376/0001-34, 

com sede na AVENIDA JORGE LACERDA, 1180, VIDAL RAMOS - SC neste ato 

representado pelo seu gestor, o Prefeito Senhor XXXXXXXXXXXXXXXX, denominada 

CONTRATANTE e de outro lado, a Empresa: XXXXXXXXXXXXX, CNPJ: 

XXXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX: , 

município de XXXXXXXXXXXX – XXXX, CEP: XXXXXXXXXXX, doravante 

denominada CONTRATADA, PARTICIPANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

XXXXXXXX, resolvem celebrar o presente Contrato para A ELABORAÇÃO DE 

EDITAIS, PROVAS, RESULTADO E DEMAIS ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA 

A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
O presente Edital tem por objetivo receber propostas para: contratação de empresa especializada, 

OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, PROVAS ESCRITAS/PRÁTICA/TITULOS, 
RESULTADO E DEMAIS ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO 

SELETIVO 2019/2020, PARA OS CARGOS DESCRITOS NO ANEXO I, CUJA PROVA 

SERÁ REALIZADA EM DATA A SER MARCADA, NAS DEPENDÊNCIAS 

DESIGNADAS PELA ADMINISTRACAO DO MUNICÍPIO. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

 

2.1 O prazo previsto para a conclusão dos serviços a serem contratados será de até 90 (noventa) 

dias, podendo ser prorrogado, desde que devidamente justificado, sendo que a empresa 

contratada deverá concluir a elaboração do edital do Processo Seletivo o no prazo de até 10 

(dez) dias a contar da assinatura do contrato de prestação de serviços e após aprovação pela 

Autoridade Competente. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

 



 

 

3.1. Aceitar acréscimos ou supressões que A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL 

RAMOS solicitar, até o limite estabelecido no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal 

8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

3.2.  Todo o material a ser utilizado para a realização do Processo Seletivo Público será de 

responsabilidade da contratada. 

 

3.3.  Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

3.4 A CONTRATADA obriga-se a manter total sigilo das provas a serem aplicadas no 

Processo Seletivo, sujeitando-se às penalidades legais, bem como rescisão imediata deste 

contrato, caso ocorra quebra de sigilo com relação aos serviços especificados na Cláusula 

Primeira, por dolo ou culpa da CONTRATADA.  

 

 

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: 
1 – Elaborar o Edital do Processo Seletivo, bem como os programas de disciplina dos cargos, 

submetendo-os à análise e aprovação da Comissão do Processo Seletivo; 

2 – Elaborar e confeccionar todo o material necessário para as inscrições; 

3 – Assessorar a realização das inscrições, que serão feitas somente através da internet, em sitio da 

empresa e da Prefeitura; 

4 – Disponibilizar e divulgar a relação dos inscritos, o local de realização das provas e as salas de 

cada um dos candidatos em sua página na internet, na página do Município contratante na internet e 

no mural da Prefeitura Municipal 

5 – Elaborar as provas escritas objetivas; 

6 – Organizar a aplicar as provas objetivas, títulos; 

7 - A prova escrita objetiva será aplicada em data, horário e local (no âmbito do Município a serem 

definidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo  conjuntamente com a licitante 

vencedora, em local fornecido pelo Contratante; 

8 - Providenciar a sinalização e etiquetagem das salas; 

9 – Fazer a correção das provas escritas objetivas e a leitura dos cartões de respostas, com 

equipamento de Leitura Ótica; 

10 – Fazer a avaliação de títulos dos candidatos se for o caso; 

11 – Analisar, apreciar e julgar os recursos administrativos; 

12 – Elaborar a lista de classificados, procedendo à entrega do resultado final e disponibilizar o 

resultado final em sua página na internet, na página do Município contratante na internet e no mural 

da Prefeitura Municipal 

13 – Disponibilizar 02 fiscais por sala 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

4.1. Fiscalizar o serviço contratado, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora das 

responsabilidades do Código Civil e/ou Penal.  

 

4.2 No caso de não aceitação da Prestação de Serviços pela CONTRATANTE, a 

CONTRATADA devera providenciar, sem ônus para a CONTRATANTE, a substituição 

dos materiais no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da notificação 

recebida. 

 

4.3. Efetuar o pagamento na forma prevista na cláusula oitava deste contrato 

 

 



 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 

5.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão a conta do Município, 

através dos recursos orçamentários e financeiros DA PREFEITURA MUNICIPAL - 

Dotação Orçamentária: 3.3.9.0.3.9.4.8.00.00.00.00.00  

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

6.1. O preço global de R$ XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) 

 

Item Quantidade Unidade Descrição 

1.00000 1,00    UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A 

ELABORAÇÃO DE EDITAIS, PROVAS 

ESCRITAS/PRÁTICAS/TÍTULOS, RESULTADO E 

DEMAIS ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A 

REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 2019/2020, 

PARA OS CARGOS DESCRITOS NO ANEXO I QUE 

SEGUE ABAIXO, PARA AS DIVERSAS ÁREAS DA 

ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CUJAS PROVAS 

SERÃO REALIZADAS EM DATA A SER MARCADA, 

NAS DEPENDÊNCIAS DESIGNADAS PELA 

ADMINISTRACAO DO MUNICÍPIO 

                           

 

 

6.2. O preço ora ajustado abrange despesas de deslocamentos, passagens e estadia e 

quaisquer outras despesas acessórias ou necessárias não especificadas neste Instrumento.  

 

6.4.  A quantidade de vagas por cargo será estipulada pela administração. 

 

6.5 A empresa ao montar o edital deverá enviar para a Administração analisar antes de fazer 

a publicação. 

 

 

CLÁUSULA SETIMA – DO PAGAMENTO 

 

7.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS se compromete a efetuar o 

pagamento da seguinte forma:  

 

50% (cinquenta) após a data da homologação das inscrições; 

 

Cargo Prova 

PROFESSOR DE PEDAGOGIA Escrita/Títulos  

PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/INGLÊS Escrita/Títulos 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  Escrita/Títulos 

PROFESSOR DE MÚSICA Escrita/Títulos   

ATENDENTE GERAL Prova Escrita 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Prova Escrita 

TOTAL DE CARGOS: 06 



 

 

50% (cinquenta por cento) após a homologação do resultado final e entrega da 

documentação pertinente ao Processo Seletivo. 

 

7.2. Encaminhar nota eletrônica arquivo XML e Danfe para o seguinte e-mail: 

notaeletronicavidalramos@gmail.com  

 

7.3 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da 

CONTRATADA, inclui todos os custos diretos e indiretos para a execução do Objeto 

contratado, constituindo-se na única remuneração devida.  

 

7.4 O pagamento será efetivado na Tesouraria da Secretaria de Finanças da 

CONTRATANTE ou Ordem Bancária. 

 

7.5 - Havendo qualquer incorreção de documentos a posteriori, o pagamento será sustado, 

até que a empresa adote as providências necessárias à regularização da situação. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS E PENALIDADES 

 

8.1. Á CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será aplicada, conforme o caso, as seguintes 

sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados pelo infrator: 

 

8.1.1. Não mantiver a proposta, lance ou oferta; 

 

8.1.2. Não celebrar o contrato ou instrumento equivalente; 

 

8.1.3. Falhar ou fraudar a execução do contrato; 

 

8.1.4. Comportar-se de modo inidôneo. 

 

8.2. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; 

 

8.3. Multa de 1% (um por cento) por dia, sobre o valor adjudicado, até no máximo de 20% 

(vinte por cento), quando a proponente, sem justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo 

estabelecido, a obrigação assumida; 

 

8.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total vencido; se a proponente vencedora 

não entregar o objeto desta licitação; 

 

8.5. Multa de mora, diária de 0,03%(zero vírgula zero três por cento) nos primeiros 

05(cinco) dias de atraso na entrega; e de 0,10%(zero vírgula dez por cento) do sexto dia em 

diante, calculada sobre o valor total da Autorização de Fornecimento, por impontualidade no 

cumprimento das obrigações pactuadas, exceto se motivada, comprovadamente, por causo 

fortuito ou motivo de força maior. 

 

8.6. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 

penalidade, conforme estatui o art. 87, inciso III, da lei federal 8.666/93. 
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8.7. Ter declarada a Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

Parágrafo Primeiro: a penalidade prevista no ‘caput’ deste artigo será imposta após regular 

procedimento, garantidos a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a contar da notificação. 

 

Parágrafo Segundo: da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 

notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o 

julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 

9.1. Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, 

constituem motivos para rescisão do Contrato às situações previstas nos artigos 77 e 78, na 

forma do artigo 79, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

§ 1 º - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência administrativa, 

a Juízo da Administração, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou interpelação 

judicial. 

 

§ 2 º - No caso de rescisão do Contrato, a Administração fica obrigado a comunicar tal 

decisão à Contratada, por escrito, no mínimo com 5 (cinco) dias de antecedência. 

 

§ 3 º - Na ocorrência da rescisão prevista no ‘caput’ desta cláusula, nenhum ônus recairá 

sobre o Contratante, em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2º do art. 79, da 

Lei 8.666/93 e alterações. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SEGURANÇA E SIGILO  

 

10.1 A CONTRATADA é responsável pela segurança e sigilo do material até o local de 

destino definido pela CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

As partes elegem o Foro de Ituporanga – SC, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias, de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas, abaixo assinadas. 

 

 

Vidal Ramos, xxxxxxxxxxxx de 2019. 

 

 

 

 

_______________________________                      

PREFEITO  

CONTRATANTE                                                   



 

 

 

 

 

_________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

Testemunhas:  

1._____________________________           2. _________________________ 

CPF:                                                                             CPF: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 89/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 67/2019 

 

ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 67/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

ELABORAÇÃO PROVAS PROCESSO SELETIVO 

AS PROPOSTAS INICIAIS NÃO PODERÃO ULTRAPASSAR OS SEGUINTES VALORES  

 

 

Item Quantidade Unidade Descrição 

1.00000 1,00    UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A 

ELABORAÇÃO DE EDITAIS, PROVAS 

ESCRITAS/PRÁTICAS/TÍTULOS, RESULTADO E 

DEMAIS ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A 

REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 2019/2020, 

PARA OS CARGOS DESCRITOS NO ANEXO I QUE 

SEGUE ABAIXO, PARA AS DIVERSAS ÁREAS DA 

ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CUJAS PROVAS 

SERÃO REALIZADAS EM DATA A SER MARCADA, 

NAS DEPENDÊNCIAS DESIGNADAS PELA 

ADMINISTRACAO DO MUNICÍPIO 

                           

 

VALOR MÁXIMO R$ 5.890,00 (cinco mil oitocentos e noventa reais) 

 

ANEXO I 

 

 

Descrição dos Serviços  
 

 

 

O presente Edital tem por objetivo receber propostas para: contratação de empresa especializada, 

OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, PROVAS ESCRITAS/PRÁTICA/TITULOS, 
RESULTADO E DEMAIS ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO 

SELETIVO 2019/2020, conforme as seguintes especificações: 

 

 

1.1 PROCESSO SELETIVO PARA O QUADRO GERAL DOS SERVIDORES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS: 

 

Cargo Prova 

PROFESSOR DE PEDAGOGIA Escrita/Títulos  

PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/INGLÊS Escrita/Títulos 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  Escrita/Títulos 

PROFESSOR DE MÚSICA Escrita/Títulos   

ATENDENTE GERAL Prova Escrita 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Prova Escrita 

TOTAL DE CARGOS: 06 



 

 

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: 
1 – Elaborar o Edital do Processo Seletivo, bem como os programas de disciplina dos cargos, 

submetendo-os à análise e aprovação da Comissão do Processo Seletivo; 

2 – Elaborar e confeccionar todo o material necessário para as inscrições; 

3 – Assessorar a realização das inscrições, que serão feitas somente através da internet, em sitio da 

empresa e da Prefeitura; 

4 – Disponibilizar e divulgar a relação dos inscritos, o local de realização das provas e as salas de 

cada um dos candidatos em sua página na internet, na página do Município contratante na internet e 

no mural da Prefeitura Municipal 

5 – Elaborar as provas escritas objetivas; 

6 – Organizar a aplicar as provas objetivas, títulos; 

7 - A prova escrita objetiva será aplicada em data, horário e local (no âmbito do Município a serem 

definidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo  conjuntamente com a licitante 

vencedora, em local fornecido pelo Contratante; 

8 - Providenciar a sinalização e etiquetagem das salas; 

9 – Fazer a correção das provas escritas objetivas e a leitura dos cartões de respostas, com 

equipamento de Leitura Ótica; 

10 – Fazer a avaliação de títulos dos candidatos se for o caso; 

11 – Analisar, apreciar e julgar os recursos administrativos; 

12 – Elaborar a lista de classificados, procedendo à entrega do resultado final e disponibilizar o 

resultado final em sua página na internet, na página do Município contratante na internet e no mural 

da Prefeitura Municipal 

13 – Disponibilizar 02 fiscais por sala 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 67/2019 

 

ANEXO III 

 

 

 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

 

 

Razão Social: ____________________________________________________________. 

Endereço: ________________________________________________________________. 

Cidade: ________________Estado: __________ CEP: _____________________. 

Telefone: (______) ______________________ Fax: (______) _______________________ . 

Nome da pessoa para contatos: ______________________________________________. 

Telefone: (______) _____________________ E-mail: _________________________. 

Nome completo da pessoa da pessoa que assinará o contrato: _______________________. 

Cargo que a pessoa ocupa na empresa: _________________________________________. 

RG : ___________________________ CPF: ______________________________. 

 

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para 

assinatura do contrato. 

 

Data: 

 

_______________________________________________________ 

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 

 

 

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os 

envelopes da presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a 

elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. A não apresentação 

dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 67/2019 

 

ANEXO IV 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

(Modelo que pode ser preenchido pela Proponente como sua proposta) 

 
Nome da Proponente: 

Endereço: 

Telefone/Fax: 

CNPJ/MF: 

Banco: (BANCO DO BRASIL)             Conta Corrente: 

Agência:                                                                                 Cidade: 

* as empresas que não possuem conta nos bancos acima especificados deverão atentar-se para a cobrança de 

TED (Transferência Eletrônica Disponível). 

 
Conforme estipulado nos itens do edital e suas especificações, propomos: 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO EDITAL PROCESSO SELETIVO 
 

 

Item Quantidade Unidade Descrição 

1.00000 1,00    UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A 

ELABORAÇÃO DE EDITAIS, PROVAS 

ESCRITAS/PRÁTICAS/TÍTULOS, RESULTADO E 

DEMAIS ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A 

REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 2019/2020, 

PARA OS CARGOS DESCRITOS NO ANEXO I QUE 

SEGUE ABAIXO, PARA AS DIVERSAS ÁREAS DA 

ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CUJAS PROVAS 

SERÃO REALIZADAS EM DATA A SER MARCADA, 

NAS DEPENDÊNCIAS DESIGNADAS PELA 

ADMINISTRACAO DO MUNICÍPIO 

                           

 

VALOR MÁXIMO R$ XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 

ANEXO I 

 

 

A empresa..............................., DECLARA que nos preços propostos estão incluídos, 

além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transportes, alimentação, tributos de 

Cargo Prova 

PROFESSOR DE PEDAGOGIA Escrita/Títulos  

PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/INGLÊS Escrita/Títulos 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  Escrita/Títulos 

PROFESSOR DE MÚSICA Escrita/Títulos   

ATENDENTE GERAL Prova Escrita 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Prova Escrita 

TOTAL DE CARGOS: 06 



 

 

qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 

fornecimento do objeto. 

 

 

Banco:...................Agência:........................Conta-Corrente: ........................................... 

 

indiretos, houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da 

presente licitação, obrigações patronais como: salário, férias, 13º salário, INSS, FGTS trabalhistas e quaisquer 

outras que forem dívidas relativas aos serviços, serão de inteira responsabilidade da empresa vencedora; 

 

lidade da presente proposta 60(sessenta) dias  

 

 

fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nr. 8.666/93 com suas alterações. 

 

 

Data: 

Assinatura: 

Nome: 

RG:                                                                      CPF: 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL NRº.  67/2019 

 

Declaro que a empresa _________________ inscrita no CNPJ nº _______________, por intermédio 

de seu representante legal Sr. (a)_________________ portador (a) da Carteira de Identidade nº 

______________ CPF nº _________________. 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, 

de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

 

Ressalva: A empresa emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

 

_______________________, _______ de _________________________ de 2019. 

 

________________________________ 

Representante Legal 

 

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

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

A empresa ________________________, com sede na ___________________________, C.N.P.J. 

sob nº __________________, representada pelo Sr. _______________________, CREDENCIA o 

Sr. _______________________, ______________________(CARGO), portador do R.G. 

_____________________ e C.P.F. nr. ________________________, para representá-la perante a 

Prefeitura Municipal de Vidal Ramos em licitação na modalidade Pregão Presencial n° 67/2019, 

podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive 

interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

NOME: 

R.G.: 

CARGO: 
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ANEXO VII 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

(pode ser preenchida para entrega) 

 

A empresa _________________________, com sede a ____________________________, CNPJ 

sob nº __________________, por seu representante Sr. _______________________, RG nr. 

_________________________ e C.P.F. nr. _______________________________, declara que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

 

________________________, ______ de _______________ de 2019. 

 

________________________________________ 

Empresa: 

Representante legal: 
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ANEXO VIII 
 

 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

 

 

 

 

 

 

 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 

sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2019, instaurado por esta Prefeitura, que 

assumimos a inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sob 

as penas da Lei.  

 

 Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

    _______________, em ___ de _____________ de _____. 

 

 
 

 

 

   (assinatura do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 89/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 67/2019 

 
 

ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Vidal Ramos 

 

 

 

 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 

sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2019, instaurado por esta Prefeitura, que 

assumimos a inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços contratados pela presente 

licitação. 

 

 Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

    _______________, em ___ de _____________ de _____. 

 

 

 

 

 

   (assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO X  
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2019, instaurado por esta Prefeitura, que não fomos 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Local,  em ___de _________ de 2019. 

 

 

 

 

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO XI 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

A empresa _________________________, com sede a ____________________________, 

CNPJ sob nº __________________, por seu representante Sr. _______________________, RG nr. 

_________________________ e C.P.F. nr. _______________________________, declara para os 

devidos fins que não possui em seu quadro societário servidor público, vereadores, vice-prefeito ou 

prefeito do Município de Vidal Ramos, em atendimento ao art. 101 da Lei Orgânica Municipal, 

Deputados Federais e Senadores em atendimento ao art. 54, I, "a", da Constituição da República, 

Deputados Estaduais em atendimento ao art. 43, I, "a", II, "a", da Constituição do Estado de Santa 

Catarina. 

 

 

________________________, ______ de _______________ de 2019. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Empresa: 

Representante legal: 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 


