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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2014 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 

 

 

TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS NO MUNICÍPIO DE NOVO 

BARREIRO - RS. 

 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO (RS), através de seu Prefeito Municipal 

Ivandro da Silva Schlemer, torna pública a Licitação acima identificada, conforme item 2. DO 

OBJETO infra, conforme especificações quantitativas e qualitativas constantes dos Anexos, 

que se processará pela modalidade TOMADA DE PREÇOS, com critério de julgamento do 

tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cuja execução dar-se-á em regime de EMPREITADA 

POR PREÇO GLOBAL, em conformidade com as disposições da Lei n.º 8.666/93. 

1.2. A Comissão Permanente de Licitações receberá os documentos de habilitação e as 

propostas financeiras dos interessados em participar da presente Licitação até às 9 horas do 

dia 29 de Dezembro 2014, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Novo 

Barreiro - RS, sito na Av. São João Batista, 415, Centro, do Município de Novo Barreiro 

- RS. Após o horário acima indicado, dar-se-á por encerrado o ato de recebimento dos 

documentos de habilitação e das propostas financeiras. No mesmo dia e local, às 9 horas e 5 

minutos, será dado o início à abertura dos envelopes. 

1.3.As informações a respeito do cadastramento das empresas junto ao Município de Novo 

Barreiro poderão ser obtidas no Setor de Compras e Licitações, pelo telefone (55) 3757.1100, ou 

pelo e-mail: prefeituranovobarreiro@hotmail.com. 

1.4.O edital deverá ser retirado no Setor de Compras e Licitações – Secretaria Municipal de 

Administração da Prefeitura Municipal até dia 23de dezembro 2014, em razão da Emissão do 

Certificado de Registro Cadastral que deve ser realizado 3 (três) dias úteis antes da abertura 

da Licitação, no endereço citado no Preâmbulo e no site www.novobarreiro.rs.gov.br. 

1.5. As informações técnicas a respeito da presente Licitação poderão ser obtidas no Setor 

Administrativo da Prefeitura Municipal de Novo Barreiro– RS, através do telefone: 

055.3757.1100 com a Sra. Carmem Stumm. 

1.6. Pedidos de esclarecimento, informações jurídicas, impugnações ao Edital e recursos, caso 

interpostos, deverão ser apresentados por escrito junto Protocolo-Geral do Município, sito na 

Av. São João Batista 415. 

1.7. Integram o presente Edital os seguintes documentos e todos os anexos: 

ANEXO I –Termo de Referência/Modelo de Proposta 

ANEXO II - Declaração da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação; 

ANEXO III -  Declaração do cumprimento ao inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

e art. 27, inc. V, da Lei n.º 8.666/1993;  

ANEXO IV - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

ANEXO V -Declaração  de  aceitabilidade  das  condições  do  Edital  e,  especialmente,  as  

fixadas  pela  Lei  n.º 8.666/1993, de 21.06.1993; 

ANEXO VI -  Declaração de Renúncia de Recurso; 

ANEXO VII - Minuta de Contrato. 
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1.8. Poderá participar da licitação toda e qualquer empresa que satisfaça plenamente as 

condições do presente Edital e seus anexos. 

1.9. Expediente externo: Setor de Licitações: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 13h 

exceto feriados. Protocolo-Geral do Município: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h as 

13h, exceto feriados. Eventuais alterações de horário do expediente externo serão publicadas 

no mural de Publicações no saguão da Prefeitura Municipal de Novo Barreiro - RS, cabendo 

às licitantes realizar o acompanhamento. 

 

2 – OBJETO 

Constitui o objeto da presente licitação a Contratação de Empresa ou entidade 

especializada para prestar Serviços Técnicos Especializados de planejamento, 

elaboração, impressão, aplicação e correção de provas para realização de Concurso 

Público para provimento de Cargos Públicos e para Cadastro Reserva, conforme 

especificações do anexo I – Termo de Referência. 

 

2.1 – OBSERVAÇÕES: 

a) Valor Máximo: R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais). 

b) Os preços orçados incluem todas as despesas que possam incidir na execução do objeto, 

inclusive o BDI(Benefícios e Despesas Indiretas). 

c) Prazo de execução: 90 dias, a partir da Ordem de Início dos Serviços, com possibilidade 

de prorrogação, a critério do Município. 

d) O regime de execução será de empreitada por preço Global. 

e) A fiscalização dos serviços será realizada pela Comissão do Concurso. 

 

3 - PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar desta licitação todos os interessados, pessoas jurídicas que atenderem as 

exigências deste Edital e exercerem atividade compatível com o objeto solicitado, possuírem 

registro no Cadastro Geral de Licitantes junto ao Município de Novo Barreiro - RS, ou que, 

tempestivamente, vierem a atender todas as condições exigidas pela Lei para esse 

cadastramento até o 3º (terceiro) dia útil em que anteceder a data de recebimento da 

documentação de licitação, acima designada, além de atenderem todas as demais condições da 

lei. 

 

3.1 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

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

Complementar 123/2006, e devido a necessidade de identificação pela Comissão Permanente 

de Licitações, deverão comprovar o enquadramento como "ME" ou "EPP". 

b) O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 

(EPP) somente será procedido pela Comissão Permanente de Licitações, se o interessado 

comprovar tal situação jurídica. 

c) A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", significa 

renúncia expressa e consciente, desobrigando a Comissão Permanente de Licitações, dos 

benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicáveis ao presente certame. 
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d) A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 

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

consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

 

3.2 – SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS: 

a) sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição; 

b) aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a qualquer 

Órgão da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Município de 

Novo Barreiro ou de outros Municípios da Federação ou punidos com suspensão do direito de 

licitar e contratar com  qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta da União, 

dos Estados, do Município de Novo Barreiro ou de outros Municípios da Federação ou 

impedido de licitar e contratar com qualquer Órgão da Administração Pública direta ou 

indireta da União, dos Estados, do Município de Novo Barreiro ou de outros Municípios da 

Federação; 

c) impedidas de licitar, de acordo com o previsto no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93; 

d) não será permitido que uma empresa consorciada participe isoladamente ou integrando 

outro consórcio. 

e) não poderão participar empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

 

3.3 – SUBCONTRATAÇÃO 

Para os casos de subcontratação, deverá haver prévia autorização expressa da autoridade 

superior para este fim, devendo a subcontratada preencher os mesmos requisitos da 

subcontratante, examinada quanto a sua capacidade (habilitação) e a idoneidade. 

 

4 - ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

a) No dia, hora e local acima fixados, em ato público, os interessados deverão comparecer e 

proceder à entrega da respectiva documentação, conforme adiante estabelecido; 

b) A entrega da documentação deverá ser realizada pessoalmente à Comissão de Licitações ou 

por remessa postal, não sendo admitida remessa por telex, fac-símile, ou por quaisquer outros 

meios que não o expressamente indicado neste Edital; 

c) Toda e qualquer documentação deverá ser apresentada em língua portuguesa, e eventuais 

documentos de origem estrangeira somente serão admitidos se acompanhados, na forma da 

Lei, da respectiva tradução para o vernáculo. 

 

5 - DOCUMENTAÇÃO 

A documentação acima referida será entregue em dois (2) envelopes distintos e fechados, 

contendo, cada envelope, no anverso, a seguinte identificação: 

 

Envelope nº 01  
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AO MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO– RS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2014 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 

PROPONENTE: 

CNPJ do PROPONENTE: 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

Envelope nº 02  

 

AO MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO– RS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2014 

TOMADA DE PREÇOS Nº005/2014 

PROPONENTE: 

CNPJ do PROPONENTE: 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA" 

 

6 - HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

Para serem habilitados a participar da presente licitação, os interessados deverão apresentar 

documentação relativa a: 

 

6.1 – REGISTRO CADASTRAL 

a) Apresentação do competente Certificado de Registro Cadastral no Cadastro Geral de 

Licitantes do Município de Novo Barreiro - RS, atualizado e com os prazos de validade de 

todos os respectivos documentos e certidões em pleno vigor. 

b) Os licitantes poderão deixar de apresentar a documentação elencada nos itens 6.2, alíneas 

“a”,”b” e “c”, 6.3 alínea “b”, 6.4 (na íntegra), retro, em substituição a essa documentação, 

na conformidade com o Art. 32, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº8.666/93. 

c) Para solicitação do Registro Cadastral é necessário os documentos constantes nos itens 6.2 

letras “a”, “b” e “c”, 6.3 e 6.4 na integra e oficio contendo todos os dados da empresa 

(telefone, e-mail, responsável ...) e deverá ser feito até o dia 23 de Dezembro de 2014. 

c) Apresentar a Declaração, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo 

da habilitação, na forma sugerida do Anexo IV deste Edital. 

 

6.2 – HABILITAÇÃO JURIDICA 

a) Cédula de identidade e registro comercial, no caso de empresa individual. 

b) 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. 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de instituições civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício. 

d) Declaração da empresa Licitante, de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar 

com a administração pública. 

e) Certificado de Registro de Fornecedor da Prefeitura Municipal de Novo Barreiro – RS. 

 

6.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 
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6.3.1 - Prova de qualificação econômica - financeira da empresa, se dará através da 

apresentação dos índices de liquidez abaixo, acompanhado de demonstrações contábeis 

extraídas do balanço do último exercício financeiro que os comprovem:    

a) - “Índice de Liquidez Geral”, aplicando a seguinte fórmula: 

 AC + RLP 

ILG = ---------------    resultado ILG ≥ 1 

  PC+ELP 

Onde: ILG – Índice de Liquidez Geral; 

 AC – Ativo Circulante; 

 RLP – Realizável a Longo Prazo; 

 PC – Passivo Circulante; 

 ELP – Exigível a Longo Prazo. 

OBS: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Geral” for 

inferior a 1 (um). 

 

b) -  “Índice de Solvência Geral”, aplicando-se a seguinte fórmula: 

  AT 

ISG =  --------------    resultado ISG ≥ 1 

 PC + ELP 

Onde: ISG = Índice de Solvência Geral; 

 AT = Ativo Total; 

 PC = Passivo Circulante; 

 ELP = Exigível a Longo Prazo. 

OBS: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Solvência Geral” for 

inferior a 1 (um). 

 

c) – “Índice de Liquidez Corrente”, aplicando-se a seguinte fórmula: 

   AC 

ILC = -----------------     resultado ILC ≥ 1 

    PC 

Onde: ILC = Índice de Liquidez Corrente; 

 AC = Ativo Circulante; 

 PC = Passivo Circulante. 

OBS: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Corrente” for 

inferior a 1 (um). 

 

 Para fins de comprovação dos indicadores apresentados, conforme subitem “6.3.1 

letras A, B e C”, deverá ser preenchido e assinado por contador habilitado o anexo “J” – 

(índices),  que deverá ser acompanhado do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 

do último exercício social, devendo os mesmos estar registrados na Junta Comercial, inclusive 

os Termos de Abertura e Encerramento, assinados por Contador habilitado e com registro no 

CRC, indicando expressamente o número do livro e as folhas em que se encontra 

regularmente transcrito. A Administração Pública Municipal reserva-se o direito de solicitar 

os originais de todos os documentos contábeis necessários para conferir os dados acima 

mencionados. 

 Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis assim apresentados: 
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 por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede do licitante ou, 

 por cópia do Livro Diário, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede do 

licitante ou em outro órgão equivalente. 

6.3.2) Deverá ser apresentado capital mínimo ou patrimônio líquido de 10%do valor do 

objeto(Art. 31, § 2° e 3º da Lei 8.666/93), para efeito de garantia do adimplemento do 

contrato a ser ulteriormente celebrado, devendo a comprovação ser feita relativamente à data 

do Registro Cadastral através do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, admitida a atualização para esta data 

através de índices oficiais. 

6.3.3) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor central do 

Fórum da sede da empresa Licitante, com data não anterior a 60 (sessenta) dias antes da data 

de apresentação dos Documentos de Habilitação. 

 

6.4 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ MF. 

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

a sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, na forma da 

lei, compreendendo os seguintes documentos: 

c.1)Certidão de regularidade relativa aos Tributos e Contribuições Federais, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal, da sede da Licitante; 

c.2)Certidão quanto a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, da 

sede da Licitante; 

c.3)Certidão de regularidade relativa aos tributos estaduais junto a Fazenda Estadual, da sede 

da Licitante. 

c.4)Certidão de regularidade relativa aos tributos municipais junto a Fazenda Municipal, da 

sede da Licitante. 

d) Prova de regularidade relativa ao INSS, mediante apresentação de cópia de Certidão 

Negativa de Débito, em vigor na data da apresentação. 

e) Prova de regularidade relativa ao FGTS, mediante apresentação de cópia do Certificado 

emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF em vigor na data da apresentação. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista em cumprimento a Lei nº 12.440/2011, emitida 

pelo Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao). 

 

6.5 A validade das certidões corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as 

mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, o Município de Novo Barreiro - 

RS, convenciona o prazo como sendo 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, 

ressalvada a hipótese da Licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior 

ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente. 

 

6.6 A Licitante deverá considerar incluídas nos valores propostos, todas as despesas, inclusive 

aquelas relativas a taxas, impostos, encargos sociais, ensaios, teste e demais provas exigidas 

por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução 

das obras/serviços. 

 

6.7 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

http://www.tst.jus.br/certidao


 
 

P
ág

in
a7

 

a) Comprovante de aptidão para desempenho da atividade pertinente feita por meio da 

apresentação de no mínimo 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica emitido por pessoa 

jurídica de direito público, devidamente registrados no Conselho Regional de Administração e 

autenticados em cartório, acompanhado do respectivo Acervo Técnico, sendo estes de 

concursos públicos realizados, que deverá contemplar a comprovação de pelo menos dois 

requisitos: 

I. Elaboração e aplicação de provas objetivas;  

II. Elaboração e aplicação de prova de pratica de volante e de manobra de máquinas pesadas;  

b) Declaração do licitante que possui Site para recepção de inscrições via Internet;  

c) Declaração do licitante que possui sistema de correção de provas por leitura ótica;  

d) Declaração do licitante de que, caso venha a vencer o certame, será responsável por 

elaborar e fornecer folha de resposta do candidato devidamente personalizada com capacidade 

mínima para 30 questões (para cada candidato inscrito no Concurso) 

e) Comprovação de inscrição da Licitante junto ao CRA – Conselho Regional de 

Administração; 

f) Comprovação de inscrição do Responsável Técnico da Licitante junto ao CRA – 

Conselho Regional de Administração;  

 

6.8 – Demais Condições: 

a) Deverá ser apresentada pelo interessado, declaração formal de que, durante o prazo de 

execução do objeto desta licitação, manterá todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas pela Lei, além das acima elencadas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessa 

declaração, sob as penas cabíveis, conforme sugestão anexa. 

b) Declaração formal de que a licitante não possui em seu quadro pessoal, empregado ou 

associado realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menor de dezoito anos, em 

qualquer trabalho menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal (Lei Federal 

nº 9.854/99), conforme sugestão anexa. 

c)  Os  interessados  que  não  enviarem  representante  à  reunião  de  abertura  dos  envelopes  

de  habilitação poderão,  no mesmo  envelope,  enviar DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA  à  

faculdade  recursal  prevista  no artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, conforme modelo – 

ANEXO.  

d) A documentação acima poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada, antecipadamente, por tabelião de notas ou por servidor credenciado pela 

Administração Municipal, ou por publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos 

emitidos via Internet poderão ser verificados pela Administração quanto a sua autenticidade 

mediante pesquisa nas respectivas páginas. 

e) Considerar-se-ão tão somente aquelas certidões com o respectivo prazo de validade em 

vigor, ou conforme o caso, se inexistir ou for omisso esse prazo, emitido há menos de 3 (três) 

meses na data de entrega daquela documentação, de sorte que, inobservada essa condição, 

acarretará na inabilitação do interessado. 

f) O interessado que deixar de apresentar quaisquer dos documentos e/ou comprovantes 

relacionados nos itens antecedentes, nas condições ali elencadas, será julgado inabilitado, para 

todos os fins e efeitos. 

 

7 - PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02 
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7.1 Envelope nº 2 - A Proposta Comercial deverá ser apresentada em uma única via, sem 

emenda, rasura, entrelinhas ou ressalva, em papel timbrado ou com carimbo de identificação 

da proponente, contendo obrigatoriamente ainda, o que se segue: 

a) O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 

data de abertura desta Licitação. 

b) Preço em Reais contendo todas as despesas, inclusive as legais e/ou adicionais, incidentes 

sobrea mão de obra e dos materiais. 

c) Planilhas de Quantidades e Preços Unitários, preenchida em Reais e assinadas pelo 

representante legal da proponente.  

d) Cronograma físico-financeiro, preenchido em Reais com periodicidade mensal de 08 

(oito)meses. 

e) Prazo de execução dos serviços não superior a 60 dias, contados a partir da assinatura do 

contrato e emissão da ordem de serviços pelo Município de Novo Barreiro - RS 

 

8 – PROCEDIMENTOS 

a) Na data, local e horário designados, a Comissão de Licitações procederá, 

impreterivelmente, ao recebimento da documentação acima enunciada, em sessão pública, 

perante os interessados presentes, recebendo dos licitantes os respectivos envelopes fechados, 

contendo as correspondentes habilitações (Envelope nº 01) e proposta (Envelope nº 02), 

envelopes estes que serão verificados e rubricados pela Comissão e facultado aos presentes 

verificar e rubricar; 

b) Em seguimento, terá início à fase de Habilitação, sendo aberto o Envelope nº 01, contendo 

os documentos de habilitação, que serão verificados e rubricados pela Comissão e facultado 

aos presentes verificar e rubricar; 

b.1) Os interessados que não atenderem as condições aqui exigidas serão julgados inabilitados 

para a fase seguinte, sendo-lhes restituído, após o decurso dos prazos recursais ou de sua 

renúncia explícita, o Envelope nº 02, devidamente fechado; 

c) Na mesma sessão, ou em data subsequente designada, dar-se-á início a fase de classificação 

dos interessados habilitados, sendo aberto o Envelope nº 02, contendo a respectiva proposta, 

que será verificada e rubricada pela Comissão e facultado aos presentes verificar e rubricar; 

c.1) As propostas apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste Edital, 

serão classificadas por ordem crescente dos preços aceitáveis, conforme adiante estabelecido. 

c.2) Os interessados que não atenderem as condições aqui exigidas serão julgados 

desclassificados, após o decurso dos prazos recursais, prosseguindo a licitação com a 

adjudicação e posterior homologação da melhor proposta. 

 

9 - JULGAMENTO 

a) O julgamento das propostas será realizado pela Comissão, pelo tipo de menor valor global, 

para o que serão considerados os seguintes critérios: 

a.1) menor valor global da proposta; 

a.2) serão aceitos somente as propostas com valor total igual ou inferior ao Preço máximo 

permitido pelo Município. 

Os preços unitários também serão verificados e serão passíveis de desclassificação. 

b) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em ato 

público, com convocação de todos os interessados; 

c) A Comissão reserva-se ao direito de no interesse público, propor a revogação ou a anulação 

da licitação, no todo ou em parte, justificadamente; 
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d) A Comissão emitirá parecer de julgamento final, indicando a proposta vencedora que 

atenda aos interesses da Administração, para adjudicação do objeto desta licitação, em 

relatório fundamentado. 

Decorridos os prazos recursais ou de sua renúncia explícita, será submetido ao Senhor 

Prefeito para deliberação quanto a sua homologação e adjudicação ou não, em decisão 

justificada. 

 

10 - DESCLASSIFICAÇÃO 

10.1 - Será desclassificada a licitante que: 

a) não atender as exigências deste Edital e de seus Anexos; 

b) apresentar valor total superior ao estimado pelo Município; 

c) apresentar preço simbólico, irrisório ou inexequível. 

c.1) Será considerado preço irrisório ou inexequível aquele que apresentar valor inferior a 70 

% (setenta por cento) do valor estimado pela Administração. 

 

11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 - Dos atos da Administração, decorrentes do procedimento licitatório e na execução do 

Contrato Administrativo cabem os recursos previstos no Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.2 - Os recursos devem observar os seguintes requisitos: 

a) Ser digitados e devidamente fundamentos; 

b) Ser assinados por representante legal da recorrente ou por procurador devidamente 

habilitado; 

c) Ser protocolados na Prefeitura dentro do prazo legal e endereçado a Comissão Permanente 

de Licitações. 

 

12 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

A despesa objeto da presente licitação correrá à conta de recursos do Orçamento do 

Município. 

Dotação Orçamentária: 

0301.04.122.0010.2003.3390.39 – Serviços Técnico Profissional – Pessoa Jurídica 

 

13 – PRAZOS 

a) O adjudicatário terá um prazo de até 5 (cinco) dias contados da sua convocação expressa e 

formal, para assinar o respectivo termo contratual, sob pena de decair do direito à contratação, 

e de, cumulativamente, ser-lhe cominada uma multa de valor pecuniário equivalente a 5% 

(cinco por cento) sobre o valor total atualizado da respectiva proposta, sem prejuízo da 

aplicação da penalidade preconizada pelo inciso III do Art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93; 

b) A Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e 

condições estabelecidos, poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto aos preços ofertados, de conformidade com este Edital, ou, 

revogar a licitação sem prejuízo da cominação antecedente. 

c) Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 

contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos. 

d) Prazo de Execução: 90 dias, a partir da Ordem de Início dos Serviços, com possibilidade de 

prorrogação, a critério do Município. 
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14 – CONTRATO 

Do termo de contrato a ser assinado pelo adjudicatário constarão, além das cláusulas e 

condições enunciadas na respectiva minuta anexa, aquelas previstas pelo Art. 55 e pelos arts. 

77 a 79, todos da Le iFederal nº 8.666/93. 

  

15 – PENALIDADES 

A contratada em conformidade com as normas ou disposições da Lei Federal nº 8.666/93 

ficará sujeito as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de 0,1% sobre o valor global atualizado do contrato por dia de atraso na execução da 

obra; 

c) Multa de 5% ou de 10% sobre o valor contratado, nos casos de respectivamente, 

inexecução parcial ou total do contrato; 

d) Rescisão unilateral, consensual ou judicial do contrato; 

e) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a 

Municipalidade por prazo até dois (02) anos; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

g) Demais penalidades previstas e admitidas pela Lei Federal nº 8.666/93, e alterações, não 

elencadas acima. 

 

16 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

a) O pagamento do preço contratado será efetuado pelo “MUNICÍPIO DE NOVO 

BARREIRO”, mediante depósito bancário na conta corrente do CONTRATADO, no banco e 

respectiva agência mencionada no verso da nota fiscal ou nota fiscal fatura que deverão ser da 

empresa contratada, sendo vedada a indicação de conta corrente de terceiro, e sendo pago nas 

seguintes condições: 

a) 50% (cinquenta) por cento do valor será pago no dia seguinte da realização da 

sessão pública de identificação dos cartões resposta, e mediante expedição da respectiva nota 

fiscal. 

 

b) 50% (cinquenta) por cento restantes, será pago num prazo de até 10(dez) dias da 

finalização do concurso, após transcorridos todos os prazos recursais, e mediante expedição 

da respectiva nota fiscal. 

c) O pagamento será efetuado em nome da empresa vencedora do certame, através de 

cheque nominal em nome da empresa contratada, TED ou transferência bancária em conta 

corrente, em nome do contratado, não sendo admitido boleto bancário 

d) Não serão aceitas cobranças realizadas por títulos colocados em cobrança bancária 

ou outra instituição do gênero. 

 

17 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do 

presente Edital ou da Lei Federal nº 8.666/93; 

b) Não serão admitidos documentos e/ou propostas depois de iniciada a sessão de abertura 

desta licitação, e tampouco interessados retardatários; 

c) Não serão admitidas quaisquer modificações ou substituição de documentos ou propostas 

depois de iniciada a sessão de abertura da presente licitação; 
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d) Somente poderão usar a palavra, rubricar documentos, apresentar reclamações, 

impugnações ou recursos, assinar atas e o contrato ou instrumento equivalente, os licitantes ou 

seus representantes credenciados, e os membros da Comissão; 

e) A Comissão de Licitações poderá ao seu exclusivo critério, louvar-se em pareceres técnicos 

ou jurídicos pertinentes a esta licitação; 

f) Na execução do objeto licitado, a Administração exercerá todas as prerrogativas que lhe são 

asseguradas pela legislação aplicável, sujeitando-se o contratado, igualmente, a todas as 

normas, condições, responsabilidades e demais cautelas, tudo em conformidade com os arts. 

66 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93; 

g) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o objeto licitado que for prestado em 

desacordo comeste Edital, com a proposta adjudicada e/ou com o contrato. 

h) Os serviços serão recebidos provisoriamente, pela Comissão Técnica designada para 

acompanhamento e  fiscalização da obra,  no  5º  (quinto)  dia  contado  a  partir  da  

comunicação  oficial  de  entrega  pela  empresa, mediante  termo  circunstanciado  assinado  

pelas  partes;  e  definitivamente,  pela  Comissão  Técnica designada,  mediante  termo  

circunstanciado,  assinado  pelas  partes,  após  o  decurso  do  prazo  de observação, ou 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.  

i) A presente licitação rege-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

declarado competente o Foro da Comarca de Palmeira das Missões para dirimir controvérsias 

emergentes da presente licitação; 

j) O contratado deverá permitir o livre acesso aos documentos e registros contábeis da 

empresa, referente ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos  e entidades públicas 

concedentes e dos órgãos de controle interno e externo. (Art. 44 Portaria nº 127 de 

29/05/2008) 

k) Todas as informações, documentos e demais elementos e/ou dados e esclarecimentos 

pertinentes, poderão ser obtidos junto ao setor de Compras e Licitações - Secretaria da 

Administração do Município de Novo Barreiro, em horário de expediente externo das 08:00 

às  12:00h e das 13:30 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, sito a Av. São João Batista, nº 415, 

Bairro Centro, Centro Administrativo, e/ou através d fone: (55) 3757-1100. 

 

Novo Barreiro – RS, 10 de Dezembro de 2014. 

 

 

IVANDRO DA SILVA SCHLEMER 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e aprovado 

por esta Assessoria Jurídica. 

 

 Em ___-___-______. 

 

 

________________________ 

Paulo Roberto Ihme 

OAB/RS 32.558 

Assessor Jurídico 
 

_______________________ 
GOMERCINDO SEGUNDO ZAMBIASI 

OAB RS 15.877 
Procurador Geral 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2014 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1.  OBJETO  

 

1. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa ou entidade 

especializada para prestar serviços técnicos especializados de planejamento, elaboração, 

impressão, aplicação e correção de provas para realização de Concurso Público para 

provimento de Cargos Públicos e para Cadastro Reserva, conforme passa a descrever: 

 

1.1. Para cargos de provimento efetivo: 

 

Item Cargo Nº Vagas 

1.   Agente Administrativo  01 

2.   Agente Comunitário de Saúde  04 

3.   Agente de Alimentação Escolar  01 

4.   Biólogo 01 

5.   Enfermeiro 01 

6.   Farmacêutico 01 

7.   Gari  01 

8.   Médico Clínico Geral  01 

9.   Médico Ginecologista  01 

10. Médico Pediatra  01 

11. Médico Veterinário  01 

12. Monitor de Escola 03 

13. Motorista 01 

14. Nutricionista  01 

15. Operador de Máquinas  01 

16. Operário 01 

17. Professor Ciências  01 

18. Professor Educação Física  01 

19. Professor Educação Infantil  04 

20. Professor História  01 

21. Professor Letras  01 

22. Professor Matemática  01 

23. Psicólogo 01 

24. Técnico em Enfermagem 01 

25. Vigilante 01 

26. Zelador 01 

 

 

1.2. Para CADASTRO RESERVA: 
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01 Agente Comunitário de Saúde  

02 Auxiliar de Contabil idade  

03 Fiscal  

04 Monitor de Escola  

05 Professor Artes  

06 Professor Ciências  

07 Professor Educação Fís ica 

08 Professor Educação Infantil  

09 Professor História  

10 Professor Letras  

11 Professor Língua Estrangeira  

12 Professor Matemática  

13 Servente 

14 Técnico Agrícola  

 

 

1.3. A Contratada ficará responsável pela execução dos serviços de planejamento, 

elaboração, impressão, aplicação, fiscalização e correção de provas para realização de 

Concurso Público para provimentos e cadastro reserva; gerenciamento; planejamento; 

fornecimento dos instrumentos para todas as publicações legais e necessárias que se darão às 

expensas do Município; compilação de toda a matéria e legislação aplicável no concurso; 

análise e realização de impugnações a recursos caso houver, tanto na esfera administrativa 

quanto na Judicial; divulgação e realização do concurso público em todas as suas fases para os 

cargos acima relacionados, na forma descrita no item e seus subitens do presente edital. 

1.4. Para os cargos de provimento efetivo e cadastro reserva elencados no presente 

processo será realizada prova objetiva para todos os cargos.  

1.5. Para o cargo de provimento efetivo de Motorista, Operador de Máquina e 

Operário, será realizada prova objetiva e prova prática, sendo que o Município fornecerá os 

equipamentos necessários para realização da mesma. 

1.6. Para os cargos de professor haverá prova de títulos; 

1.7. Deverá a empresa na elaboração do edital, observar ainda a possibilidade de vagas 

para deficientes e cotas raciais. 

1.8. A síntese das atribuições dos cargos é a constante neste anexo. 

1.9. O Município disponibilizará o local para a elaboração das provas. Havendo 

necessidade de utilização de maquinários de propriedade do município o mesmo 

disponibilizará os mesmos sem custos. 

 

2.  JUSTIFICATIVA  

 

No âmbito administrativo, conforme disciplina a constituição Federal, todo o 

investimento em cargos públicos deverão ser efetivado através de Exame em Concurso 

Publico realizado pelo ente interessado. O município de Novo Barreiro, está atualmente na 

dependência de novas contratações de profissionais para atendimento aos interesses públicos 

do município, entre cargos importantes de essencial interesse público como a Contratação de 

Profissionais de Medicina, Técnicos de Enfermagem, professores, entre outros de relevante 

interesse no andamento do processo administrativo municipal aos quais dependemos. Diante 
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do disposto constitucional a Administração resolve abrir concurso público para o 

preenchimento de vagas para atendimento a demanda do município.  

. 

 

3.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

3.1.  A despesa objeto da presente licitação correrá à conta de recursos do Orçamento do 

Município. 

Dotação  Orçamentária: 

0301.04.122.0010.2003.3390.39 – Serviços Técnico Profissional – Pessoa Jurídica 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. A Contratada deverá cumprir todas as fases do concurso público, sem qualquer custo 

adicional, devendo atender as obrigações mínimas a seguir elencadas, incluindo todos os 

procedimentos administrativos necessários e exigidos pelo Tribunal de Contas, observando as 

Leis Municipais. 

 

4.1.1. Elaboração de Edital de Inscrições, abrangendo: 

 a) elaboração e montagem da minuta do edital para apresentação ao Município de 

Novo Barreiro e retificações se forem necessárias. 

 b) recebimento das inscrições, compreendendo:  

1- Assessoramento de especialistas, para orientações técnicas e jurídicas; 

 2- Análise de todas as inscrições efetivadas, objetivando suas homologações; 

 3- Conferência de todas as inscrições para fins de homologação ou não das mesmas;  

4- Emissão de relatório de candidatos em ordem alfabética, contendo cargo e número 

de inscrição e as inscrições indeferidas, mediante fundamentação;  

5- Elaboração dos Editais de divulgação/homologação das inscrições. 

c) especificação de disciplinas e peso de provas, bem como média para aprovação. 

d) elaboração e definição do conteúdo e bibliografias.  

e) regulamentação da forma de nomeação, processo de desidentificação e identificação 

de provas, recursos e demais dados necessários. 

 f) seleção e convocação da banca examinadora.  

g) preparação de todo o material de apoio para a Comissão Coordenadora de Concurso 

e/ou Executiva. 

 

4.2. Aplicação de provas objetivas, compreendendo:  

a) elaboração de questões inéditas, em conformidade com o nível de escolaridade do 

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

habilitados, com responsabilidade técnica e registro no respectivo órgão de classe; 

b) análise técnica das questões, com revisão de português;  

c) digitação e edição;  

d) impressão dos cadernos de questões; 

e) manutenção do sigilo das questões e da segurança da prova;  

f) divulgação dos integrantes das Bancas Executiva e Examinadora; 

g) verificação dos locais disponibilizados pela Prefeitura Municipal para aplicação das 

provas e definição das datas em conjunto com a Comissão de Concurso; 
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h) distribuição dos candidatos no local das provas;  

i) emissão da relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local de 

realização das provas; 

j) mapeamento e identificação das salas para a realização das provas; 

l) elaboração dos materiais de apoio para a realização das provas, tais como etiquetas 

para envelopamento dos cartões de respostas, listas de presença, etiquetas para envelopamento 

de questões, cartões de respostas e relatórios;  

m) acondicionamento e transporte dos cadernos e grades ao local das provas, com o 

devido lacre garantidor de sigilo e segurança; 

n) aplicação efetiva das provas, com a presença de equipe de coordenação 

proporcional ao número de candidatos; 

o) elaboração de atas e listas de presença;  

p) divulgação do gabarito oficial, no primeiro dia útil, após o término das provas;  

q) emissão de boletins individuais e relatório de notas de todos os candidatos; 

r) correção e entrega dos resultados das provas escritas nos prazos previstos em lei ou 

regulamento;  

s) emissão do relatório das notas dos candidatos para publicação. 

 

4.3. A prova prática, quando o cargo exigir, compreendendo:  

a) aplicação por profissionais devidamente habilitados na área, na mesma data das 

provas objetivas; 

b) pontuação em conformidade com os critérios preestabelecidos;  

c) processamento das notas e elaboração de boletins individualizados, bem como do 

relatório de notas para divulgação do resultado. 

 

4.4. Revisão de questões e recursos, compreendendo:  

a) promoção da coleta dos recursos encaminhados segundo as regras definidas em 

edital;  

b) encaminhamento dos pedidos de revisão à banca examinadora para análise;  

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

parecer individualizado;  

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

 

4.5. Estabelecer as regras e a forma de recebimento e valorização das provas de titulo, com o 

seu julgamento e atribuição de notas conforme critérios pré estabelecidos 

 

4.6. Processamento da classificação final dos candidatos, compreendendo:  

a) emissão dos relatórios de notas englobando todas as etapas do concurso público;  

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

inscrições, realizando, em ato público, SORTEIO de desempate para definição do resultado 

final;  

c) elaboração de relatórios de homologação final, contemplando todos os aprovados 

por ordem e classificação. 

 

4.7. Elaboração de Dossiê contemplando todos os elementos administrativos concernentes ao 

certame, que servirá de base para a municipalidade, bem como para o Tribunal de Contas, 

quando da realização de auditoria. 
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5. DA DIVULGAÇÃO 

 

5.1.A Contratada se responsabilizará as suas expensas pela divulgação do concurso através de 

extratos do edital de abertura das inscrições em jornal de grande circulação no Estado, em 

jornal de circulação regional do Município de Novo Barreiro, Diário Oficial do Estado do 

RGS, , bem como a íntegra do Edital de Concurso no site da Contratada e no site do 

Município. As demais publicações pertinentes ao Concurso serão publicadas através de 

extrato em jornal oficial do Município, bem como no site da Contratada e do Município. 

 

5.2. Disponibilizará também, todas as informações pertinentes ao concurso em site, em link 

exclusivo ao concurso, podendo ser disponibilizado link com direcionamento ao site da 

Prefeitura ou vice-versa. 

 

5.3. Havendo alterações/retificações no edital, deverá ser realizada divulgação da mesma 

forma que se procedeu a original. É obrigação do candidato acompanhar todos os editais 

referentes ao andamento do Concurso Público. 

 

6. INSCRIÇÕES 

 

6.1 A Contratada se responsabilizará sem qualquer ônus a contratante pelos trabalhos 

referentes ao recebimento das inscrições de forma que somente serão aceitas de forma 

“online”, (via internet) em site próprio, sendo que após ser concluída a inscrição caberá ao 

candidato(a) imprimir sua ficha de inscrição e o boleto bancário, o qual deverá ser pago 

preferencialmente no Banco Banrisul S.A, até a data de encerramento das inscrições, os quais 

deverão ser apresentados no dia da realização do concurso público. 

 

6.2 O boleto bancário deverá conter o código de barras. 

 

6.3 Será de responsabilidade da Contratada toda a logística e disponibilização de material para 

o recebimento das inscrições, sendo que para este fim serão providenciados os seguintes 

materiais. 

 

6.3.1 A Contratada deverá informar no Edital que com a inscrição no Concurso Público 

implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação pelo candidato, das condições 

estabelecidas no Edital, informando ainda aos candidatos deverão inscrever-se somente em 

um cargo, tendo em vista a realização das provas para todos os cargos na mesma data e 

horário. 

 

7. ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS 

 

7.1 A Contratada deverá disponibilizar também um número de telefone fixo, localizado no 

Rio Grande do Sul, para que os candidatos possam obter informações sobre o Concurso, de 

forma menos onerosa aos candidatos. 

 

8. PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS 

 

8.1 Para os trabalhos preparatórios de aplicação das provas, a Contratada deverá providenciar: 
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a) Vistoria prévia das instalações físicas dos locais onde serão aplicadas as provas; 

 

b) Convocação, seleção e formação da equipe para aplicação das provas, como 

Coordenadores, Chefes de Local, Auxiliares, Fiscais de sala e corredor (02 fiscais 

por sala) e Pessoal de Apoio, (porteiro e serventes); 

 

c) Elaboração das listas de presença e relatórios de alocação; 

 

d) Elaboração e impressão de roteiros para Coordenador e Fiscal de Sala; 

 

e) Sinalização e preparação dos locais de provas e dos demais materiais necessários 

para a aplicação das provas; 

 

f) Treinamento dos Fiscais. 

 

9. DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS 

 

 Confeccionar minuta de Edital de abertura de inscrições, sugerindo o conteúdo 

específico para cada cargo, e entregar ao Município, no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias, contar da assinatura do contrato. 

 

 O edital do concurso será disponibilizado ao público somente após sua aprovação pelo 

Município de Novo Barreiro-RS. 

 

 Processar a inscrição e o cadastramento dos candidatos, assim como os eventuais 

recursos e o desempate dos classificados, nos termos do Edital do Concurso. 

 

 Escolher os profissionais para comporem a Banca Examinadora. 

 

 Elaborar as provas objetivas e práticas, restringindo-se ao conteúdo referido no Edital. 

 

 Estabelecer a forma e local para recebimento dos títulos para as provas de títulos para 

os cargos para os quais for estabelecida tal forma de avaliação. 

 

 Transportar as provas até o local da aplicação, responsabilizando-se pela sua 

integridade e inviolabilidade. 

 

 Supervisionar a equipe de aplicação das provas no dia marcado para sua realização. 

 

 Efetuar a correção das provas atribuindo os respectivos pontos.  

 

 Examinar os recursos interpostos pelos candidatos quanto ao critério de correção. 

 

 Fornecer listagens das notas obtidas pelos candidatos em todas as fases do concurso, 

inclusive a classificação final. 
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 Responsabilizar-se pelo sigilo e segurança indispensáveis à lisura do concurso. 

 

 Observar os dispositivos legais previstos na Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 

1989 e alterações posteriores. 

 

 As provas deverão ser realizadas na cidade de Novo Barreiro/RS. 

 

 As despesas com deslocamento e alimentação de pessoal para realização do serviço 

correrão por conta da CONTRATADA. 

 

 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO 

ATRIBUIÇÕES: 

a)Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e 

normas administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e 

distribuição de material;  

b) Descrição Analítica: Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir 

expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto 

ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, 

minutas de decreto e outros; realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de 

tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei; 

realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; 

efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e 

outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar 

levantamentos de bens patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos datilográficos, operar 

com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

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

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: Mínima de 18; 

b) Instrução: Ensino Médio Completo. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e 

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

comunidade, sob supervisão competente. 
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b) Descrição Analítica: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural 

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

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

agravos à saúde; estimular a participação da comunidade nas políticas-públicas como 

estratégia da conquista de qualidade de vida à família; participar ou promover ações que 

fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a 

qualidade de vida; desenvolver outras atividades pertinentes à função do Agente Comunitário 

de Saúde. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral:  Carga horária de 40 horas semanais; 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade mínima de 18 anos. 

b) Instrução: Ensino Fundamental; 

c) Haver concluído com aproveitamento curso de qualificação básica para a formação de 

Agente Comunitário de Saúde; 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sintética: Preparação de refeições para alunos da rede pública lavagem de louças, 

panelas e talheres e afins, servir as refeições. Trabalhar junto com o nutricionista nas tarefas 

de preparo do alimento, prestação controle higiênico-sanitário e programas de educação 

nutricional. Atuam em conformidade ao Manual de Boas Práticas, com vistas à saúde das 

crianças atendidas. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Descrição Analítica: Preparar as refeições servidas na merenda escolar, primando pela boa 

qualidade; solicitar aos responsáveis, quando necessários, os gêneros alimentícios utilizados 

na merenda; conservar a cozinha em boas condições de higiene e de trabalho, procedendo a 

limpeza dos utensílios; servir a merenda aos escolares; manter os gêneros alimentícios em 

perfeitas condições de armazenagem e acondicionamento; executar outras tarefas correlatas. 

Recolher, conferir e higienizar utensílios. Anotar diariamente o número e tipo de refeições 

distribuídas, auxiliar no controle de materiais, supervisionar o refeitório verificando utensílios 

e arrumação do ambiente, controlar as sobras de alimentos, efetuar controle dos balcões de 

distribuição durante o período das refeições, controlar materiais, contando e conferindo 

utensílios, afixar em locais próprios o quadro de cardápio recebido do nutricionista, zelar pela 

conservação e limpeza do local de trabalho, desenvolver suas atividades em conformidade ao 

Manual de Boas Práticas, executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Outras: serviços externos; contato com o público e crianças e adolescentes; 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

a) Idade: mínimo 18 anos 

b) Instrução:  ensino fundamental completo 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

ATRIBUIÇÕES: 
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a)Descrição Sintética: Executar serviços contábeis e interpretar legislação referente a 

contabilidade pública, elaboração de demonstrativos, relatórios, tabelas, etc. 

b) Descrição Analítica: Executar a escrituração analítica de atos ou fatos administrativos; 

escriturar contas correntes diversas; organizar boletins de receita e despesas; elaborar “slips” 

de caixa; escriturar, mecânica e manualmente, livros contábeis; levantar balancetes 

patrimoniais e financeiros; conferir balancetes auxiliares e “slips” de arrecadação; extrair 

contas de devedores do Município; examinar processos de prestação de contas, conferir guias 

de juros de apólices da dívida pública; operar com máquinas de contabilidade em geral; 

examinar empenhos, verificando a classificação e a existência de saldo nas dotações; informar 

processos relativos a despesa; interpretar legislação referente a contabilidade pública; efetuar 

cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de bens móveis e imóveis; organizar 

relatórios relativos as atividades, transcrevendo dados estatísticos e emitindo pareceres; 

executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. auxiliar 

na classificação e avaliação de despesas, analisando a natureza das mesmas, para apropriar 

custos de bens e serviços e para registrar dados contábeis; auxiliar nos trabalhos de análise, e 

conciliação de contas conferindo os saldo, para assegurar a correção das operações contábeis; 

elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados contábeis e efetuando 

cálculos segundo a orientação da chefia e com base em informações de arquivos, fichários e 

outros; operar maquinas de contabilidade, acionando seus dispositivos para efetuar 

lançamentos contábeis; executar outras tarefas correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Curso Técnico em Contabilidade e inscrição no CRC. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: BIÓLOGO (A) 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Supervisionar, orientar, fiscalizar as condições de higiene e produtos 

a serem consumidos pela população, bem como os produtos da origem vegetal e animal, com 

os atributos e deveres de orientação da equipe de vigilância sanitária e executar atividades nas 

diversas áreas do conhecimento das Ciências Biológicas ou a elas ligadas.                                         

b) Descrição Analítica: projetar, dirigir e efetuar pesquisas na área bio-educacional; estudar, 

compreender as inter-relações que existem na natureza; Executar, coordenar, supervisionar e 

orientar estudos, projetos, pesquisas, serviços, assessorias, consultorias, perícias, pareceres e 

laudos técnicos, fiscalização, bem como quaisquer outras atividades nas diversas áreas do 

conhecimento das Ciências Biológicas ou a elas ligadas. Formular, elaborar, coordenar, 

supervisionar, orientar e executar projetos, trabalhos, análises, experimentações, ensaios e 

pesquisas com fim de atender aos requisitos necessários á manutenção e coordenação das 

equipes de fiscalização de Vigilância Sanitária; produzir, multiplicar, padronizar, preparar 

orçamentos, que atendam as exigências contidas para o bom desenvolvimento e aplicação da 

vigilância sanitária no município; manejar, conservar ou erradicar organismos vetores de 

interesse médico, agrícola, edáfico e ambiental; participar, orientar e coordenar a equipe 

técnica e de treinamento, realizando palestras, cursos, campanhas de cunho educativo, ou 

técnico científico no que diz respeito À saúde pública, biologia sanitária, à educação 

ambiental e outras áreas correlatas; apresentar relatórios técnicos periódicos para posterior 

divulgação e publicação. Ministrar cursos; supervisionar as atividades de planejamento ou 
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execução, referente a sua área de atuação, fiscalização do meio – ambiente, licenças 

ambientais de acordo com a FEPAM, pesquisar a adaptação dos vegetais existentes na 

arborização pública na cidade, classificando-as cientificamente; pesquisar e identificar as 

espécies mais adequadas a repovoamentos e reflorestamentos e outras tarefas compatíveis 

com a prevista no cargo.                                    

 

OUTROS:  serviços externos; contato com o público,   

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais.                                      

REQUISITOS 

a) Instrução: Graduação concluída em Ciências Biológicas e registro no Conselho de Classe 

b) Idade: 18 a 45 anos. 

c) Carteira Nacional de Habilitação Categoria B   

 

  

CATEGORIA FUNCIONAL: ENFERMEIRO (A) 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: realizar atividades de coordenação, organização e supervisão dos 

serviços de enfermagem; planejar, organizar e executar procedimentos competentes a área de 

enfermagem. 

b) Descrição Analítica: executar atividades como: coordenar, organizar, supervisionar, 

interagir junto à estrutura básica de saúde com a equipe de enfermagem e/ou multidisciplinar. 

Planejar, executar e avaliar programas e ações de saúde; assistência de enfermagem curativa, 

preventiva e de controle. Planejar, executar, supervisionar e avaliar cuidados básicos 

competentes à Enfermagem e administração de medicamentos; aplicação de vacinas; 

curativos; retirada de pontos; consulta de enfermagem; encaminhamento à especialistas 

quando necessário; visitas domiciliares; palestras para educação e prevenção; orientações 

quanto à cuidados básicos para a melhoria da qualidade de vida; treinamento da equipe de 

saúde; triagem de pacientes; além de executar outras tarefas afins. 

Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais. 

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

Requisitos para Provimento: 

Idade: Mínima de 18 anos; 

Instrução: Ensino Superior na área de Enfermagem. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: FARMACÊUTICO 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, 

dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área 

farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, 

domissanitários e insumos correlatos; realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, 

biológicas, microbiológicas e bromatológicas; orientar sobre uso de produtos e prestar 

serviços farmacêuticos; realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras 

substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais.  

b) Descrição Analítica: Dispensar medicamentos, imunobiológicos, cosméticos, 

alimentos especiais e correlatos. Selecionar produtos farmacêuticos; criar critérios e sistemas 
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de dispensação; avaliar prescrição; proceder a dispensação; instruir sobre medicamentos e 

correlatos; notificar farmacovigilância. Produzir medicamentos, alimentos, cosméticos, 

insumos, imunobiológicos, domissanitários e correlatos: Definir especificações técnicas de 

matéria-prima, embalagem, materiais, equipamentos e instalações; selecionar fornecedores; 

determinar procedimentos de produção e manipulação; programar produção e manipulação; 

manipular medicamentos. Garantir a qualidade de produtos e serviços farmacêuticos: 

Monitorar produtos, processos, áreas e equipamentos; emitir laudos, pareceres e relatórios; 

controlar descarte de produtos e materiais; participar em ações de proteção ao meio ambiente 

e à pessoa. Realizar análises clínicas, toxicológicas, físico-químicas, biológicas e 

microbiológicas: Preparar reagentes, equipamentos e vidraria; orientar coleta, coletar e 

preparar amostras; eleger método de análise; executar análises; efetuar análise crítica dos 

resultados; cultivar microrganismos para teste e produção; selecionar animais para teste e 

produção. Supervisionar armazenamento, distribuição e transporte de produtos: Comprovar 

origem dos produtos; fixar critérios de armazenamento; fracionar produtos; colaborar na 

definição de logística de distribuição. Efetuar pesquisas técnico-científicas: Elaborar projetos; 

colher dados; apreciar resultados; propor ações. Orientar usuário no uso de produtos. Aplicar 

injetáveis; realizar pequenos curativos; medir pressão arterial; prestar serviços de inaloterapia. 

Utilizar recursos de informática. 

Condições de Trabalho: 

    a) Horário: Período normal de 30 horas semanais. 

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

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Ensino Superior em Farmácia e registro regular no respectivo Conselho de 

Classe. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL  

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Exercer a fiscalização geral das áreas de obras, indústria, comércio, 

vigilância sanitária e transporte coletivo, e no pertinente a aplicação e cumprimento das 

disposições legais compreendidas na competência tributária municipal;coordenar a parte 

administrativa e operacional da Fiscalização de Tributos do Município. 

b) Descrição Analítica: Exercer a fiscalização nas áreas de obras, indústria, comércio e 

transporte coletivo, fazendo notificações e embargos; registrar e comunicar irregularidades 

referentes a propaganda, rede de iluminação pública, calçamentos e logradouros públicos, 

sinaleiras e demarcações de trânsito; exercer o controle em postos de embarque de táxis; 

executar sindicâncias para verificação das alegações decorrentes de requerimentos de 

revisões, isenções, imunidades, demolições de prédios e pedidos de baixa de inscrição; efetuar 

levantamentos fiscais nos estabelecimentos dos contribuintes sujeitos ao pagamento de 

tributos municipais; orientar os contribuintes quanto as leis tributárias municipais; intimar 

contribuintes ou responsáveis, lavrar autos de infração; proceder quaisquer diligências; prestar 

informações e emitir pareceres; elaborar relatórios de suas atividades; executar tarefas afins.

  

Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais. 
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b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

Requisitos para Provimento: 

a) Instrução: Ensino Médio Completo; 

b) Idade: Mínima de 18 anos; 

c) Outros: Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, por ocasião da 

posse. 

 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a medicina em geral, respeitando as 

condições de infraestrutura da Unidade de Saúde;  

b) Descrição Analítica: realizar consultas médicas em clínica geral nas Unidades Municipais 

de Saúde do Município, além de fornecer receituário médico, realizar procedimentos que a 

estrutura e ambiente da Unidade de Saúde permitam; fazer o encaminhamento de pacientes a 

outros centros ou profissionais especializados; promover palestras; realizar atividades 

pertinentes aos Programas de Saúde desenvolvidos pela Secretaria municipal de Saúde; 

colaborar coma promoção da saúde preventiva e alternativa no município; além de realizar 

tarefas afins. 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

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

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Curso Superior de Medicina e registro no respectivo conselho de classe. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO VETERINÁRIO 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Prestar serviços médico-veterinários aos animais, das mais variadas 

espécies, de propriedade de munícipes, efetuar o controle sanitário dos produtos de origem 

animal comercializados no Município, efetuar e orientar a fiscalização do Serviço de Inspeção 

Municipal. 

b) Descrição Analítica: Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência 

técnica à criação de animais e à saúde pública, em âmbito municipal, valendo-se de 

levantamentos de necessidades e do aproveitamento dos recursos existentes; Proceder à 

profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando exames clínicos e de 

laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais e estabelecer a 

terapêutica adequada; Promover o controle sanitário da produção animal destinada à indústria 

e à comercialização no Município, realizando exames clínicos, anatomopatológicos, 

laboratoriais ante e post-mortem, para proteger a saúde individual e coletiva da população; 

Promover e supervisionar a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, 

armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua 

qualidade, determinando visita in loco, para fazer cumprir a legislação pertinente; Orientar 

empresas e/ou comerciantes quanto ao preparo tecnológico dos alimentos de origem animal, 

elaborando e executando projetos para assegurar maior lucratividade e melhor qualidade dos 

alimentos; Supervisionar o credenciamento de estabelecimentos que fabriquem produtos de 

origem animal junto ao Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M.), orientando as empresas 
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quanto a projetos e equipamentos adequados; Participar e/ou promover programas na área de 

Segurança Alimentar, tanto no que se refere à acessibilidade aos alimentos de origem animal 

quanto à qualidade sanitária desses produtos; Proceder ao controle das zoonoses, efetuando 

levantamento de dados, avaliação epidemiológica e pesquisas, para possibilitar a profilaxia de 

doenças; Participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle de 

vetores, roedores e zoonoses em geral; Treinar os servidores municipais envolvidos nas 

atividades relacionadas com fiscalização sanitária, bem como supervisionar a execução das 

tarefas realizadas; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 

entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 

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

administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das 

atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em 

serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento 

qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho 

e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando 

estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-

científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 

Município; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional; 

dirigir veículos de propriedade do Município, desde que possua habilitação para tanto. 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 

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

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Curso Superior de Medicina Veterinária e registro no respectivo conselho de 

classe. 

  

CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA 

ATRIBUIÇÕES:  

a) Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral. 

b) Descrição Analítica: Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de 

passageiros e cargas; recolher o veículo a garagem ou local destinado quando concluída a 

jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em 

perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do 

veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de 

carga que lhe for confiada; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar 

o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de 

direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível da 

água da bateria e radiador, bem como a calibração dos pneus; executar tarefas afins. 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões, viagens e atendimento ao público. 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental.  
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c) Habilitação de Motorista Categoria “D” para aqueles que realizarem serviço de transporte 

escolar e categoria “C” para os demais. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: OPERADOR DE MÁQUINAS 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos 

móveis. 

b) Descrição Analítica: Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, 

guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, 

máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar taludes; proceder a 

escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; auxiliar no 

conserto de máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; cuidar da 

limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; ajustar as 

correias transportadoras a pilha pulmão do conjunto de britagem; executar tarefas afins. 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos. 

b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental. 

c) Habilitação de Motorista Categoria “C”. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: OPERÁRIO 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Realizar trabalhos braçais em geral. 

b) Descrição Analítica: Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e 

elevar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudanças; proceder a abertura de 

valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos de 

via públicas e próprios municipais; zelar pela conservação e limpeza dos sanitários; auxiliar 

em tarefas de construção, calçamentos e pavimentação em geral; auxiliar no recebimento, 

entrega, pesagem e contagem de materiais; auxiliar nos serviços de abastecimento de 

veículos; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; manejar instrumentos agrícolas; 

executar serviços de lavoura (plantio, colheita, preparo de terreno, adubações, pulverizações, 

etc.); aplicar inseticidas e fungicidas; cuidar de currais, terrenos baldios e praças; alimentar 

animais sob supervisão; proceder a lavagem de máquinas e veículos de qualquer natureza, 

bem como a limpeza de peças e oficinas; executar tarefas afins. 

 Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual.    

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: PROCURADOR JURÍDICO 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Realizar atividades de assessoramento técnico-jurídico aos órgãos da 

Administração Pública no âmbito do Poder Executivo; Atender aos processos e consultas que 
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lhe forem submetidos por autoridades superiores; emitir pareceres e interpretações de textos 

legais; confeccionar minutas; manter a legislação local atualizada.  

b) Descrição Analítica: Atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre questões 

jurídicas, submetidas a exame pelo Prefeito e Secretários, emitindo parecer, quando for o 

caso; revisar, atualizar e consolidar toda a legislação municipal; observar as normas federais e 

estaduais que possam ter implicações na legislação local, à medida que forem sendo 

expedidas, e providenciar na adaptação desta; estudar e revisar minutas de termos de 

compromisso e de responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato, loteamento, 

convênio e outros atos que se fizerem necessários a sua legalização; estudar, redigir ou 

minutar desapropriações, dações em pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, 

doações, transferências de domínio e outros títulos, bem como elaborar os respectivos 

anteprojetos de leis e decretos; proceder ao exame dos documentos necessários à formalização 

dos títulos supramencionados; proceder a pesquisas pendentes a instruir processos 

administrativos, que versem sobre assuntos jurídicos; participar de reuniões coletivas da 

Procuradoria, presidir, sempre que possível, aos inquéritos administrativos; exercer outras 

atividades compatíveis com a função, de conformidade com a disposição legal ou 

regulamentar, ou para as quais sejam expressamente designados; relatar parecer coletivo, em 

questões jurídicas de magna importância, quando para tal tiver sido sorteado; representar a 

Municipalidade, como Procurador, quando investido do necessário mandato; mensalmente, 

examinar, sob aspecto jurídico, todos os atos praticados nas secretarias e autarquias 

municipais, bem como a situação do Pessoal, seus direitos, deveres e pagamento de 

vantagens; executar outras tarefas correlatas. 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Curso superior. 

c) Habilitação funcional: Diploma de Bacharel em Direito, com inscrição regular na Ordem 

dos Advogados do Brasil.  

 

CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a 

execução qualificada de trabalhos relativos ao controle interno do município, na forma da 

legislação pertinente. 

b) Descrição Analítica: Proceder na avaliação da eficiência e economicidade do Sistema de 

Controle Interno do Município; promover o acompanhamento, a sistematização e a 

padronização dos procedimentos de fiscalização e avaliação de gestão de acordo com as leis 

em vigor; elaborar, mediante solicitação do Prefeito, parecer envolvendo o aspecto jurídico e 

contábil tendo em vista a legislação em vigor, a jurisprudência e a doutrina; Fiscalizar e emitir 

relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos municipais; Verificar a 

exatidão e suficiência dos dados relativos à admissão de pessoal e à concessão de 

aposentadorias e pensões havidas na Administração direta e indireta, submetendo os 

resultados à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para fins de 

Registro; Disciplinar, acompanhar e controlar eventuais contratações de consultorias e 

auditorias independentes, observadas as normas pertinentes previstas na legislação específica, 

no âmbito da Administração direta e indireta; Prestar informações sobre a situação físico-
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financeira dos projetos e atividades constantes dos orçamentos do Município; manter registros 

sobre a composição e atuação das comissões de licitação, bem como fiscalizar as aquisições 

feitas pelo município; realizar verificações quanto à conformidade dos registros contábeis dos 

órgãos do Poder Executivo Municipal; Realizar fiscalização sobre os sistemas contábil, 

financeiro, de execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos 

verificando o enquadramento legal; Exercer o acompanhamento da execução dos orçamentos 

do Município; Participar dos treinamentos promovidos pelo Tribunal de Contas do estado do 

Rio Grande do Sul, desde que liberado e autorizada à despesa pelo Prefeito; Promover estudos 

com vistas à racionalização do trabalho, objetivando aumento da produtividade e a redução 

dos custos operacionais; estimular as entidades locais da sociedade civil a participar do 

acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos do orçamento do 

município; Efetuar todos os demais procedimentos de sua responsabilidade, previstos na 

legislação em vigor; Executar outras tarefas correlatas ao exercício do cargo. 

Condições de Trabalho: 
     a) Carga horária: 40 horas semanais; 

Requisitos para Provimento: 

a) Instrução: Curso Superior de Ciências Contábeis e registro no respectivo Conselho de 

Classe. 

b) Idade: Mínima de 18 anos. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Realizar atividades relativas ao setor de enfermagem do município, 

colaborar na implementação de ações preventivas e curativas de patologias e outros males 

causados à saúde das pessoas residentes no município. 

b) Descrição Analítica: fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos, de acordo 

com a orientação recebida; verificar sinais vitais e registrar no prontuário; proceder a coleta 

de sangue para exame, efetuando os devidos registros; auxiliar nas exanguíneo-transfusões e 

na colocação de telas e aparelhos gessados, pesar e medir pacientes; efetuar a coleta de 

material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas; auxiliar os 

pacientes em sua higiene pessoal, movimentação e de ambulação e na alimentação; auxiliar 

nos cuidados “pós-morten”, registrar as ocorrências relativas a doentes; prestar cuidados de 

enfermagem aos pacientes doentes; prestar cuidados de enfermagem aos pacientes em 

isolamento; preparar e esterilizar  o material e instrumental, ambientes e equipamentos, 

obedecendo a prescrições; zelar pelo bem-estar e segurança dos doentes; zelar pela 

conservação dos instrumentos utilizados, ajudar a transportar doentes; auxiliar nos socorros de 

emergência; desenvolver atividades de apoio em consultas e de tratamento de pacientes; 

auxiliar nas atividades atinentes ao setor odontológico; realizar tarefas afins. 

Condições de Trabalho: 

     a) Horário: Período normal de 40 horas semanais. 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos. 

b) Instrução: Ensino médio de Técnico em Enfermagem. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: VIGILANTE 

ATRIBUIÇÕES: 
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a) Descrição Sintética: Exercer vigilância em logradouros públicos e prédios municipais; 

b) Descrição Analítica: Exercer vigilância em locais previamente de terminados; realizar 

ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar roubos, 

incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc; controlar a 

entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando, 

quando necessário, as autorizações de ingresso; verificar se as portas e janelas e demais vias 

de acesso estão devidamente fechadas; investigar quaisquer condições anormais que tenha 

observado; responder as chamadas telefônicas e anotar recados; levar ao imediato 

conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada; acompanhar 

funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções; exercer tarefas afins. 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de plantões, uso de uniforme e atendimento ao 

público. 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: ZELADOR 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Compete ao Zelador executar atividades que visem a limpeza, 

ornamentação e conservação de espaços públicos. 

b) Descrição Analítica: a) executar serviços de jardinagem, utilizando materiais e 

equipamentos adequados de acordo com a demanda da unidade de lotação; b) efetuar a 

limpeza de espaços públicos como: ruas, calçadas, prédios, móveis, máquinas, veículos, 

equipamentos e utensílios; c) responsabilizar-se pela guarda e manutenção dos materiais 

utilizados na execução de suas atividades; d) auxiliar na instalação e manutenção de sistemas 

elétricos, mecânicos e hidráulicos; e) realizar a pintura de prédios, máquinas, móveis, 

equipamentos e outros bens públicos; f) auxiliar nos procedimentos dos técnicos em 

agropecuária e dos graduados em veterinária e agronomia; g) auxiliar nas atividades 

realizadas a fim de construir e reformar estradas, pontes e bueiros; g) ornamentar espaços e 

bens públicos; h) operar cortadores de grama, podadores e outros pequenos equipamentos; i) 

preparar canteiros, adubar, realizar o preparo, plantio e a rega de sementes e plantas; j) 

auxiliar no planejamento, preparação e realização de eventos; l) auxiliar e/ou realizar 

pequenos reparos em prédios, móveis e outros bens de propriedade do município; m) realizar 

capinas, aplicar inseticidas, fungicidas, bactericidas, herbicidas e outros produtos, sob 

orientação técnica; n) executar atividades de embelezamento e manutenção de praças, ruas, 

canteiros, jardins, estádio de futebol e outros; o) executar outras atribuições similares às aqui 

descritas, inerentes ao cargo. 

Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais. 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Instrução: 4ª série do Ensino Fundamental; 

b) Idade: Mínima de 18 anos. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2014 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 

 

 

MODELO DE PROPOSTA/ORÇAMENTO 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2014 

 

 

Prezados Senhores:  

 

Tem a presente, à finalidade de apresentar a V.S.ª a nossa proposta financeira para executar o 

planejamento, elaboração, impressão, aplicação e correção de provas para realização de 

Concurso Público para provimento de Cargos Públicos e para Cadastro Reserva. 

 

Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos de licitação, inteirando-

nos dos mesmos, para a elaboração da presente proposta.  

Em consonância com os referidos documentos, declaramos:  

1. Que nos comprometemos a efetuar o objeto como descrito nos documentos de licitação;  

2. Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de homologação da 

presente licitação, é de 60 (sessenta) dias;  

3. Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta correrão 

unicamente por nossa conta;  

4. Que a apresentação desta proposta, considerou o pleno conhecimento do prazo e das 

condições para a realização do objeto;  

5. Que o preço global ofertado é de R$_____________ (POR EXTENSO) conforme 

constantes da Planilha de Orçamento. 

6. Que concordamos com as disposições do Edital, e reconhecemos à “PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO”, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem 

que assista qualquer direito indenizatório;  

7. Que nos propomos a cumprir com todas determinações de origem legal relacionados no 

Edital e Minuta de Contrato, bem como as que surgirem por determinação legal.  

 

 

Local, ________de ____________de 2014.  

 

 

 

______________________________________ 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade e CPF 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2014 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 

 

 MODELOS DE DECLARAÇÃO 

ANEXO IV 
 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 

 

 

.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na  ........(endereço completo).........,  inscrita 

no CNPJ sob n.° ..............................., neste ato representada pelo seu 

.........(representante/sócio/procurador)......,  brasileiro, RG n°................, CPF n°............ 

residente e domiciliado (endereço), no uso de suas atribuições legais, vem:  

 

DECLARA,  para  todos  os  fins  de  direito  junto  ao  processo  n.º  ...........,  Tomada de 

Preço nº  ............,  do Município de Novo Barreiro - RS, a inexistência de fatos 

supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente 

nos termos do Artigo 2, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações subsequentes, sendo que durante o prazo de execução do objeto desta licitação, 

manterá todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela Lei, além daquelas 

elencadas pelo Edital. 

 

Por ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos.  

 

................., ............... de ................................ de 2014.  

 

 

______________________________________  

Responsável da Empresa, CPF e RG:  

 

 

 

 

 

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do 

licitante. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2014 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 

 

 MODELOS DE DECLARAÇÃO 

ANEXO V 
 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na  ........(endereço completo).........,  inscrita 

no CNPJ sob n.° ..............................., neste ato representada pelo seu 

.........(representante/sócio/procurador)......,  brasileiro, RG n°................, CPF n°............ 

residente e domiciliado (endereço), no uso de suas atribuições legais, vem:  

 

DECLARAMOS que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores 

de 16 (dezesseis) anos, salvo na  condição  de  aprendiz,  a  partir  de  14  (quatorze)  anos,  

em  observância  ao  inciso  XXXIII  do  art.  7º  da Constituição Federal e art. 27, inciso V da 

Lei nº 8.666/1993.  

 

Por ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos.  

 

 

................., ............... de ................................ de 2014.  

 

 

 

______________________________________  

Responsável da Empresa, CPF e RG:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.:  

A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do 

licitante. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2014 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 

 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 

ANEXO VI 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO e QUE POSSUI CAPACIDADE OPERATIVA 

 

 

.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na  ........(endereço completo).........,  inscrita 

no CNPJ sob n.° ..............................., neste ato representada pelo seu 

.........(representante/sócio/procurador)......,  brasileiro, RG n°................, CPF n°............ 

residente e domiciliado (endereço), no uso de suas atribuições legais, vem:  

 

DECLARAR, para  fins de participação na Tomada de Preços nº  ........., processo  .............,  

sob as penas da Lei, que atende plenamente aos requisitos de habilitação e possui capacidade 

operativa e disponibilidade financeira para atender ao objeto desta licitação. 

 

 

Por ser verdade, assina a presente.  

 

 

..................., ............... de ................................ de 2014 

 

 

 

______________________________________  

Responsável da Empresa, CPF e RG:  

 

 

 

 

 

 

Obs.:  

A presente declaração deverá ser apresentado preferencialmente em papel timbrado do 

licitantes. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2014 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 

 

 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 

ANEXO VII 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITABILIDADE DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 

 

.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na  ........(endereço completo).........,  inscrita 

no CNPJ sob n.° ..............................., neste ato representada pelo seu 

.........(representante/sócio/procurador)......, brasileiro, RG n°................, CPF n°............ 

residente e domiciliado (endereço), no uso de suas atribuições legais, vem:  

 

DECLARAMOS, para  fins de participação na Tomada de Preços nº  ........., processo  

.............,  sob as penas da Lei, que tomou conhecimento de todas as informações e aceita as 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, especialmente, as 

fixadas pela Lei n.º 8.666/1993, de 21.06.1993.  

 

Por ser verdade, assina a presente.  

 

 

..................., ............... de ................................ de 2014 

 

 

 

______________________________________  

Responsável da Empresa, CPF e RG:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.:  

A presente declaração deverá ser apresentado preferencialmente em papel timbrado do 

licitantes. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2014 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 

 

 

 MODELOS DE DECLARAÇÃO 

ANEXO VIII 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na  ........(endereço completo).........,  inscrita 

no CNPJ sob n.° ..............................., neste ato representada pelo seu 

.........(representante/sócio/procurador)......,  brasileiro, RG n°................, CPF n°............ 

residente e domiciliado (endereço), no uso de suas atribuições legais, vem:  

 

DECLARAMOS  que  renuncio  ao  direito  de  interpor  recurso  das  decisões  da  Comissão  

Permanente de Licitação, na forma do art. 109, inc. I, c/c art. 43, inc. III, da Lei n.º 8.666/93.  

 

Por ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos.  

 

 

................., ............... de ................................ de 2014.  

 

 

 

______________________________________  

Responsável da Empresa, CPF e RG:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.:  

A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do 

licitante. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2014 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 

 

ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO 

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO E A EMPRESA, 

CUJO OBJETO É A REALIZAÇÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 

 

 

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO - RS, pessoa jurídica de 

direito público, sito na Av. São João Batista, 415, Centro, município de Novo Barreiro – RS, 

inscrito no CNPJ/MF sob n.° 92.410.521/0001-35, representado neste ato pelo Sr. Prefeito 

Municipal , portador do CPF nº      RG nº    doravante denominado CONTRATANTE e 

..................................................................... , sito na Rua  ..............................................., 

n.°..........., bairro ....................., na cidade de .............................- .............. , inscrita no CNPJ 

n.° ......................................., representada neste ato por seu(cargo) .............................. , Sr. 

.................................................................. , portador do CPF nº 

__________________________, RG nº ______________________ doravante  denominado 

CONTRATADO, para a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto.  

 

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto 

contratado, descrito abaixo,constante da requisição n.° 167 , Edital Tomada de Preços n° 

005/2014 e regendo-se pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação 

pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas 

cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa ou entidade 

especializada para prestar serviços técnicos especializados de planejamento, elaboração, 

impressão, aplicação e correção de provas para realização de Concurso Público para 

provimento de Cargos Públicos e para Cadastro Reserva, conforme passa a descrever: 

 

1.1. Para cargos de provimento efetivo: 
 

Item Cargo Nº Vagas 

1.   Agente Administrativo  01 

2.   Agente Comunitário de Saúde  04 

3.   Agente de Alimentação Escolar  01 

4.   Biólogo 01 

5.   Enfermeiro 01 
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6.   Farmacêutico 01 

7.   Gari  01 

8.   Médico Clínico Geral  01 

9.   Médico Ginecologista  01 

10. Médico Pediatra  01 

11. Médico Veterinário  01 

12. Monitor de Escola  03 

13. Motorista 01 

14. Nutricionista  01 

15. Operador de Máquinas  01 

16. Operário 01 

17. Professor Ciências  01 

18. Professor Educação Física  01 

19. Professor Educação Infantil  04 

20. Professor História  01 

21. Professor Letras  01 

22. Professor Matemática  01 

23. Psicólogo 01 

24. Técnico em Enfermagem 01 

25. Vigilante 01 

26. Zelador 01 

 
 

1.2. Para CADASTRO RESERVA: 

01 Agente Comunitário de Saúde  

02 Auxiliar de Contabil idade  

03 Fiscal  

04 Monitor de Escola 

05 Professor Artes  

06 Professor Ciências  

07 Professor Educação Física  

08 Professor Educação Infantil  

09 Professor História  

10 Professor Letras  

11 Professor Língua Estrangeira  

12 Professor Matemática  

13 Servente 

14 Técnico Agrícola  

 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

 

2.1.  O prazo de execução do presente contrato é de 90 (noventa) dias corridos, contados da 

data de autorização de início da prestação de serviço. 
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2.2 O prazo de vigência do contrato é a partir da sua assinatura 120 dias, tendo como término 

o dia ____/____/______ , podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei n.8.666/93, 

lavrando-se o competente termo de aditamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

3.1. A Contratada deverá cumprir todas as fases do concurso público, sem qualquer custo 

adicional, devendo atender as obrigações mínimas a seguir elencadas, incluindo todos os 

procedimentos administrativos necessários e exigidos pelo Tribunal de Contas, observando a 

Lei Municipal n° 735/2014. 

3.1.1. Elaboração de Edital de Inscrições, abrangendo: 

 a) elaboração e montagem da minuta do edital para apresentação ao Município de Novo 

Barreiro e retificações se forem necessárias. 

 b) recebimento das inscrições, compreendendo:  

1- Assessoramento de especialistas, para orientações técnicas e jurídicas; 

2- Análise de todas as inscrições efetivadas, objetivando suas homologações; 

3- Conferência de todas as inscrições para fins de homologação ou não das mesmas;  

4- Emissão de relatório de candidatos em ordem alfabética, contendo cargo e número de 

inscrição e as inscrições indeferidas, mediante fundamentação;  

5- Elaboração dos Editais de divulgação/homologação das inscrições. 

c) especificação de disciplinas e peso de provas, bem como média para aprovação. 

d) elaboração e definição do conteúdo e bibliografias.  

e) regulamentação da forma de nomeação, processo de desidentificação e identificação de 

provas, recursos e demais dados necessários. 

f) seleção e convocação da banca examinadora.  

g) preparação de todo o material de apoio para a Comissão Coordenadora de Concurso e/ou 

Executiva. 

3.2. Aplicação de provas objetivas, compreendendo:  

a) elaboração de questões inéditas, em conformidade com o nível de escolaridade do cargo, 

bem como com as atribuições, dispondo de profissionais especializados, devidamente 

habilitados, com responsabilidade técnica e registro no respectivo órgão de classe; 

b) análise técnica das questões, com revisão de português;  

c) digitação e edição;  

d) impressão dos cadernos de questões; 

e) manutenção do sigilo das questões e da segurança da prova;  

f) divulgação dos integrantes das Bancas Executiva e Examinadora; 

g) verificação dos locais disponibilizados pela Prefeitura Municipal para aplicação das provas 

e definição das datas em conjunto com a Comissão de Concurso; 

h) distribuição dos candidatos no local das provas;  

i) emissão da relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local de 

realização das provas; 

j) mapeamento e identificação das salas para a realização das provas; 

l) elaboração dos materiais de apoio para a realização das provas, tais como etiquetas para 

envelopamento dos cartões de respostas, listas de presença, etiquetas para envelopamento de 

questões, cartões de respostas e relatórios;  

m) acondicionamento e transporte dos cadernos e grades ao local das provas, com o devido 

lacre garantidor de sigilo e segurança; 
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n) aplicação efetiva das provas, com a presença de equipe de coordenação proporcional ao 

número de candidatos; 

o) elaboração de atas e listas de presença;  

p) divulgação do gabarito oficial, no primeiro dia útil, após o término das provas;  

q) emissão de boletins individuais e relatório de notas de todos os candidatos; 

r) recebimento e julgamento das provas de títulos; 

s) correção e entrega dos resultados das provas escritas nos prazos previstos em lei ou 

regulamento;  

t) emissão do relatório das notas dos candidatos para publicação. 

3.3. A prova prática, quando o cargo exigir, compreendendo:  

a) aplicação por profissionais devidamente habilitados na área, na mesma data das provas 

objetivas; 

b) pontuação em conformidade com os critérios preestabelecidos;  

c) processamento das notas e elaboração de boletins individualizados, bem como do relatório 

de notas para divulgação do resultado. 

3.4. Revisão de questões e recursos, compreendendo:  

a) promoção da coleta dos recursos encaminhados segundo as regras definidas em edital;  

b) encaminhamento dos pedidos de revisão à banca examinadora para análise;  

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

individualizado;  

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

3.5. Processamento da classificação final dos candidatos, compreendendo:  

a) emissão dos relatórios de notas englobando todas as etapas do concurso público;  

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

inscrições, realizando, em ato público, SORTEIO de desempate para definição do resultado 

final;  

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

ordem e classificação. 

3.6. Elaboração de Dossiê contemplando todos os elementos administrativos concernentes ao 

certame, que servirá de base para a municipalidade, bem como para o Tribunal de Contas, 

quando da realização de auditoria. 

3.7.A Contratada se responsabilizará as suas expensas pela divulgação do concurso através de 

extratos do edital de abertura das inscrições em jornal de grande circulação no Estado, em 

jornal de circulação regional do Município de Novo Barreiro, Diário Oficial do Estado do 

RGS, , bem como a íntegra do Edital de Concurso no site da Contratada e no site do 

Município. As demais publicações pertinentes ao Concurso serão publicadas através de 

extrato em jornal oficial do Município, bem como no site da Contratada e do Município. 

3.8. Disponibilizará também, todas as informações pertinentes ao concurso em site, em link 

exclusivo ao concurso, podendo ser disponibilizado link com direcionamento ao site da 

Prefeitura ou vice-versa. 

3.9. Havendo alterações/retificações no edital, deverá ser realizada divulgação da mesma 

forma que se procedeu a original. É obrigação do candidato acompanhar todos os editais 

referentes ao andamento do Concurso Público. 

3.10A Contratada se responsabilizará sem qualquer ônus a contratante pelos 

trabalhosreferentes ao recebimento das inscrições de forma que somente serão aceitas de 

forma “online”, (via internet) em site próprio, sendo que após ser concluída a inscrição caberá 

ao candidato(a) imprimir sua ficha de inscrição e o boleto bancário, o qual deverá ser pago 
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preferencialmente no Banco Banrisul S.A, até a data de encerramento das inscrições, os quais 

deverão ser apresentados no dia da realização do concurso público. 

3.11O boleto bancário deverá conter o código de barras. 

 

3.12Será de responsabilidade da Contratada toda a logística e disponibilização de material 

para o recebimento das inscrições, sendo que para este fim serão providenciados os seguintes 

materiais. 

3.12.1A Contratada deverá informar no Edital que com a inscrição no Concurso Público 

implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação pelo candidato, das condições 

estabelecidas no Edital, informando ainda aos candidatos deverão inscrever-se somente em 

um cargo, tendo em vista a realização das provas para todos os cargos na mesma data e 

horário. 

3.13A Contratada deverá disponibilizar também um número de telefone fixo, localizado no 

Rio Grande do Sul, para que os candidatos possam obter informações sobre o Concurso, de 

forma menos onerosa aos candidatos. 

3.14Para os trabalhos preparatórios de aplicação das provas, a Contratada deverá 

providenciar: 

a) Vistoria prévia das instalações físicas dos locais onde serão aplicadas as provas; 

b) Convocação, seleção e formação da equipe para aplicação das provas, como 

Coordenadores, Chefes de Local, Auxiliares, Fiscais de sala e corredor (02 fiscais 

por sala) e Pessoal de Apoio, (porteiro e serventes); 

c) Elaboração das listas de presença e relatórios de alocação; 

d) Elaboração e impressão de roteiros para Coordenador e Fiscal de Sala; 

e) Sinalização e preparação dos locais de provas e dos demais materiais necessários 

para a aplicação das provas; 

f) Treinamento dos Fiscais. 

3.15 A Contratada deverá ainda: 

 Confeccionar minuta de Edital de abertura de inscrições, sugerindo o conteúdo 

específico para cada cargo, e entregar ao Município, no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias, contar da assinatura do contrato. 

 O edital do concurso será disponibilizado ao público somente após sua aprovação pelo 

Município de Novo Barreiro-RS. 

 Processar a inscrição e o cadastramento dos candidatos, assim como os eventuais 

recursos e o desempate dos classificados, nos termos do Edital do Concurso. 

 Escolher os profissionais para comporem a Banca Examinadora. 

 Elaborar as provas objetivas e práticas, restringindo-se ao conteúdo referido no Edital. 

 Transportar as provas até o local da aplicação, responsabilizando-se pela sua 

integridade e inviolabilidade. 

 Supervisionar a equipe de aplicação das provas no dia marcado para sua realização. 

 Efetuar a correção das provas atribuindo os respectivos pontos.  

 Examinar os recursos interpostos pelos candidatos quanto ao critério de correção. 

 Fornecer listagens das notas obtidas pelos candidatos em todas as fases do concurso, 

inclusive a classificação final. 

 Responsabilizar-se pelo sigilo e segurança indispensáveis à lisura do concurso. 

 Observar os dispositivos legais previstos na Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 

1989 e alterações posteriores. 
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 As provas deverão ser realizadas na cidade de Novo Barreiro/RS. 

 As despesas com deslocamento e alimentação de pessoal para realização do serviço 

correrão por conta da CONTRATADA. 

 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

a)Ter reservado o direito de não mais utilizar os serviços da Contratada caso a mesma não 

cumpra o estabelecido no Contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei 

nº8.666/93; 

b) Acompanhar o andamento dos serviços por meio dos seus prepostos e expedir instruções 

verbais ou escritas sobre a sua execução, podendo impugnar os serviços que estejam mal 

executados, os quais deverão ser refeitos, correndo as despesas oriundas destes serviços por 

conta da Contratada; 

c) Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 

previstos na Lei nº 8.666/93; 

d) Oferecer para a Contratada os locais onde serão realizadas as provas, devidamente limpos e 

organizados, com identificação das salas e disponibilização de candidatos por sala e escola,  

seguindo as orientações da Contratada; 

e) Disponibilizar os locais, os materiais e os equipamentos para a realização da (s) prova (s) 

prática(s); 

f) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada pelos serviços executados de acordo com as 

disposições do Contrato; 

g) Denunciar as infrações cometidas pela Contratada e aplicar-lhe às penalidades cabíveis nos 

termos da Lei nº 8.666/93; 

h) Modificar ou rescindir unilateralmente o Contrato nos casos previstos na Lei nº 8.666/93; 

i) Responsabilizar-se pelos ônus decorrentes da realização de defesa contra impugnações 

judiciais ou mandados de segurança; 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

5.1 A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não 

poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos 

serviços.  

5.2 A comunicação entre a  fiscalização  e  a  contratada  será  realizada  através  de  

correspondência oficial e em reunião com a comissão do concurso público. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO 

 

6.1. Pelos serviços objetos deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 

VALOR TOTAL GERAL de R$(). 

6.2. No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem  como frete, tributos e 

demais  encargos fiscais  e  trabalhistas.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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7.1. A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da funcional programática: 

0301.04.122.0010.2003.3390.39 – Serviços Técnico Profissional – Pessoa Jurídica 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

 

8.1 O pagamento será efetuado da seguinte forma: 

a) 50% (cinquenta) por cento do valor será pago no dia seguinte da realização da 

sessão pública de identificação dos cartões resposta, e mediante expedição da respectiva nota 

fiscal. 

b) 50% (cinquenta) por cento restantes, será pago num prazo de até 10(dez) dias do 

final do concurso e após transcorridos todos os prazos recursais, e mediante expedição da 

respectiva nota Fiscal. 

8.2 O pagamento será efetuado em nome da empresa vencedora do certame, através de cheque 

nominal em nome da empresa contratada, TED ou transferência bancária em conta corrente, 

em nome do contratado, não sendo admitido boleto bancário. 

.  

 

CLÁUSULANONA– DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

9.1. O regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço global, nos termos do 

artigo 6º, 

inciso VIII, alínea “a” da Lei n. 8.666/93. 

9.2 Os serviços pertinentes ao Concurso Público serão executados baseado nas normas e 

procedimentos aplicáveis ao serviço público, incluindo o cumprimento das normas legais e 

regulares pertinentes às áreas profissionais afetas à proposta.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 

desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS SANÇÕES 

 

11.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o Município 

de Novo Barreiro - RS poderá garantir a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da  sua  notificação,  aplicar,  sem  

prejuízo  das  responsabilidades  penal  e  civil,  as seguintes sanções:  

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando  a CONTRATADA  deixar  de  atender  quaisquer 

indicações aqui constantes;  

b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual  de  5%  (cinco  por 

cento) calculado sobre o valor do presente Contrato;  

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO 

DE CONTRATAR COM O MUNICIPIO, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

d) DECLARAÇÃODEINIDONEIDADE  PARA  LICITAR  E  CONTRATAR  COM  A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
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ou até que  seja  promovida  a  reabilitação,  na  forma  da  Lei,  perante  a  própria  autoridade  

que  aplicou  a penalidade.   

11.2.  Na hipótese de atraso  no  cumprimento  de  quaisquer  obrigações  assumidas  pela 

CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 

sobre o valor do presente Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 

10% (dez por cento) do valor inadimplido.  

11.3. O valor da multa aplicada (tanto  compensatória  quanto moratória)  deverá  ser  

recolhido  no setor financeiro, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva 

notificação.  

11.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por 

ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada 

judicialmente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

12.1.  A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  

12.2.  A rescisão deste Contrato poderá ser:  

12.2.1. determinada  por  ato  unilateral  e  escrita  do  CONTRATANTE,  nos  casos 

enumerados nos  incisos  I a XII  e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 

CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

12.2.2.  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  de  

licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;  

12.2.3.  judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

12.3.  A rescisão administrativa ou  amigável  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  

e fundamentada  da  autoridade  competente.  Os casos de rescisão  contratual  serão  

formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

12.4.  Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será  rescindido  sempre que 

a CONTRATADA se conduzir dolosamente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

13.1.  O presente Contrato fundamenta-se:  

13.1.1.   nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações;  

13.1.2.   nos preceitos de direito público;  

13.1.3.  supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do 

Direito Privado.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1.  As questões decorrentes da  execução  deste  Instrumento,  que  não  possam  ser  

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Fórum da Comarca de 

Palmeira das Missões – RS com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3  (três) vias 

de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas 

pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.  

 

Novo Barreiro, de 2014.  
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                                      CONTRATANTE  

        CONTRATADA 

       

 

Testemunhas: 

 

______________________                           ______________________ 


