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EDITAL Nº 286/2019, DE 18 DE DEZEMBRO DE  2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
RETIFICA O EDITAL Nº 265/2019 – TOMADA DE PREÇOS N° 27/2019  

 
O Município de Ivoti/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede Av. Presidente 
Lucena, Centro, de ordem do Senhor Prefeito Municipal em exercício, torna público, 
para conhecimento dos interessados, o Edital nº 265/2019, fica retificado em sua íntegra, e 
passa a viger nos seguintes termos: 
 
 O MUNICÍPIO DE IVOTI/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede Av. Presidente 
Lucena, nº 3527, Centro, na cidade de Ivoti/RS, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, Sr. 
MARTIN CESAR KALKMANN, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 
catorze horas do  dia 22 de janeiro de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, se 
reunirá a Comissão de Licitação, com a finalidade de receber propostas para a presente 
Tomada de Preços, tipo “TÉCNICA E PREÇO“, para a Contratação de empresa especializada 
para execução integral de concurso público para preenchimento de vagas e formação de 
cadastro reserva do Poder Executivo do Municipio de Ivoti/RS.  
Faz parte integrante deste edital, como se nele estivesse inserido: o Termo de Referência, 
constante do Anexo I, a Minuta do Contrato, constante do Anexo II; Modelo de Proposta 
constante do Anexo III,  o Modelo de Credenciamento constante do Anexo IV,  O Modelo de  
Declaração do atendimento ao art. 7º da CF/1988, constante do Anexo V e o Modelo de 
Declaração de Idoneidade constante do Anexo VI. 

 
As cópias do Edital e anexos estão a disposição dos interessados na sede do Município. 
 
1.DO OBJETO: 
1.1.Constitui objeto deste Termo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO INTEGRAL DE CONCURSO PÚBLICO, RESPONSÁVEL PELO 
PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO, CORRESPONDENDO À 
ELABORAÇÃO DE EDITAIS, REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES, ELABORAÇÃO, 
IMPRESSÃO, PUBLICAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS, BEM COMO 
A RESPOSTA AOS RECURSOS REFERENTES E DEMAIS PROCEDIMENTOS 
RELACIONADOS AO CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E 
FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 
IVOTI/RS, observadas as condições estabelecidas no  Termo de Referência, Anexo I. 
 
1.1. A empresa contratada deverá realizar o certame e garantir a completa e efetiva execução 
do objeto explicitado neste Termo, com a observância das normas legais incidentes e demais 
disposições, elaborando e executando todos os procedimentos, incluindo: 
1.1.1. Diagnóstico prévio do Concurso Público, em conjunto com o Município, com 
levantamento de dados técnicos, legislação e normas, além da análise dos pré-requisitos e 
descrição das atribuições dos cargos submetidos ao processo de seleção. 
1.1.2. Disponibilização de endereço eletrônico próprio para a publicação de todos os atos 
referentes ao certame, tais como: editais, relatórios dos candidatos e notas de todas as etapas 
do concurso, cronograma de eventos e locais de provas, dentre outros atos administrativos 
relacionados. O Site da contratada também deverá disponibilizar legislações e outros 
informativos de interesse dos candidatos. 
1.1.3. Elaboração de Edital que regerá todo o Concurso Público conforme a legislação 
vigente, analisado e validado pelo Município, incluindo todos os elementos normativos do 
concurso e contendo todas as informações de interesse dos candidatos, tais como: descrição 
dos cargos, pré-requisitos, regime de trabalho, salário, critérios de aprovação e classificação, 
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desempate, programas, conteúdo programático, bibliografia, cronograma de execução e 
outras relativas ao processo, em conformidade com as orientações do TCE/RS, bem como 
extrato para publicação junto à imprensa oficial. 
1.1.4. Elaboração de todos os editais e portarias necessárias, tais como: Portarias de 
designação de bancas e de nomeação de fiscais das provas; Divulgação das inscrições; 
Homologação das inscrições; Divulgação do horário e local da realização das provas; 
Divulgação de resultado das provas; Julgamento de recursos; Homologação do resultado 
final e Classificação dos candidatos. 
1.1.5. Apresentação de todos os editais, portarias e demais atos à Contratante, no formato de 
publicação que atenda às exigências da Imprensa Oficial, para aprovação e posterior 
publicação. 
1.1.6. Publicações oficiais dos avisos de realização do concurso; tais como: abertura, 
retificações, locais de provas e homologação final e demais publicações exigidas em lei, serão 
de responsabilidade do Município. A publicação poderá ser na forma de aviso/extrato, 
ficando sua íntegra disponível na internet. 
1.1.7. A divulgação das etapas do referido concurso poderão ser realizadas pela empresa 
vencedora. 
1.1.8. Republicação de editais, portarias, comunicados e demais atos em caso de incorreção 
que comprometa os entendimentos/diretrizes essenciais para a realização do concurso, 
considerando que qualquer alteração de cláusula de edital já publicado deverá ser feita 
mediante a publicação de outro edital, observada a mesma publicidade utilizada. Se a 
alteração se relacionar com o programa ou outra condição essencial do concurso deverá ser 
reaberto o prazo de inscrição de candidatos. 
1.1.9. Disponibilização de endereço eletrônico para realização de inscrições (que deverão ser 
feitas exclusivamente via internet) em site próprio e com link específico, com espaço para 
cadastro e preenchimento dos dados pessoais e remessa pela rede online, devendo gerar 
boleto com código de barras para impressão e pagamento em qualquer agência bancária, 
com consulta de confirmação de pagamento e fornecimento do número de inscrição 
correspondente aos candidatos. Não serão admitidos, sob qualquer pretexto, inscrição 
condicional ou fornecimento parcial de documentos exigidos no edital. 
1.1.10. Apreciação das inscrições, devendo ser emitido edital de divulgação das inscrições 
após o encerramento do prazo com parecer de deferimento e indeferimento, concedendo 
prazo recursal às inscrições indeferidas, sendo de responsabilidade da empresa contratada a 
apreciação dos recursos interpostos, a emissão de parecer e a emissão de edital de 
homologação de inscrições. 
11.11. Disponibilização de inscrição a candidatos portadores de necessidades especiais. 
1.1.12. Providenciar os meios logísticos para efetuar eventuais devoluções de taxa de 
inscrição. 
1.1.13. Disponibilização de Cartão de Confirmação de Inscrição, que deverá conter dados 
relativos ao candidato, como: nome completo, número do documento de identidade, local de 
realização da prova, número de inscrição gerado pelo sistema, cargo escolhido, local para 
onde concorre, característica da vaga (ampla ou reservada a portadores de deficiência), além 
de orientações gerais para a realização da prova, sendo responsabilidade dos candidatos 
acompanharem às convocações realizadas pelos meios oficiais, bem como a impressão do 
referido Cartão. 
1.1.14. Elaboração de Programas e análise Técnica das Provas Teórico-Objetivas, devendo ser 
desenvolvida análise técnica e pedagógica dos programas e das provas para que estejam em 
consonância com os pré-requisitos exigidos para os cargos. 
1.1.15. Disponibilização de Banca Validadora para analisar as questões produzidas pelos  
profissionais responsáveis pela elaboração das provas, além de especialistas em correção  
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técnica e ortográfica. 
1.1.16. Contratação de profissionais para formação das bancas examinadoras e executoras, 
devidamente cadastrados junto ao seu órgão de classe, observado o nível do cargo, o 
conteúdo programático e a bibliografia indicada no edital que regulamenta o certame. 
1.1.17. Garantia de originalidade das questões das provas a serem aplicadas, não podendo 
haver utilização de questões disponíveis para consulta via internet. 
1.1.18. Provas teórico-objetivas, reproduzidas de acordo com o número de inscritos, 
criptografadas durante o processo de montagem, com senhas, e armazenadas em cofre, com 
impressão adequada a atender os critérios de alto padrão de resolução, observado o processo 
de desidentificação das mesmas, embaladas e numeradas por sala de prova, em envelopes 
plásticos, opacos e lacrados, garantindo o sigilo e segurança indispensáveis à lisura do 
concurso. Estes envelopes deverão vir acondicionados em malotes com o devido lacre 
garantidor de sigilo e segurança. As provas serão de caráter classificatório e eliminatório, 
com avaliação das competências dos candidatos relativamente à percepção, compreensão e 
interpretação de textos em linguagem escrita verbal e não verbal; à capacidade de percepção 
e raciocínio lógicos, à capacidade de conhecimento e noções em informática, ao 
conhecimento da legislação vigente e ao conhecimento pertinente às atribuições específicas 
do cargo, quando houver, contendo, no mínimo: 50 (cinquenta) questões para todos os 
cargos, sendo estas de múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de resposta e somente 01(uma) 
correta, conforme grade abaixo: 
 

Cargos de Nível Superior: 

 
Agente Técnico Fazendário,  
Arquiteto, Contador, Bibliotecário 

Língua Portuguesa - 10 
Informática - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos - 25 

Advogado, Enfermeiro, Farmacêutico, 
Fonoaudiólogo, Gestor de Recursos 
Humanos, Analista Ambiental, 
Biologo/Licenciador 

Língua Portuguesa - 10 
Raciocínio Lógico - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos - 25 

Professor - Educação Física, Professor - 
Ciências Físicas e Biológicas, Professor - 
Geografia, Professor – Música 

Língua Portuguesa - 10 
Legislação/Estrutura e Funcionamento - 05 
Fundamentos de Educação - 10  
Conhecimentos Específicos - 20 
 
Títulos  

Cargos de Nível Superior, sendo admitida a formação mínima de Nível Médio - 

Magistério: 

Professor - Educação Infantil 

Língua Portuguesa - 10 
Legislação/Estrutura e Funcionamento -05 
Fundamentos de Educação - 10 
Conhecimentos Específicos - 20 
 
Títulos 

Cargos de Nível Técnico: 

Técnico em Contabilidade 

Língua Portuguesa - 10 
Informática - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos – 25 
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Técnico em Informática 
 

Língua Portuguesa - 10 
Raciocínio Lógico - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos - 25 

Técnico Agrícola, Técnico Ambiental, 
Técnico em Enfermagem, Técnico em 
Segurança do Trabalho 
 

Língua Portuguesa - 10 
Raciocínio Lógico - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos - 25 

Cargos de Nível Médio: 

Agente Administrativo 

Língua Portuguesa - 15 
Raciocínio Lógico - 10 
Informática - 10 
Legislação – 15 

 
Almoxarife, Atendente de Educação 
Infantil, Secretário de  
Escola, Telefonista-Recepcionista  

Língua Portuguesa - 15 
Raciocínio Lógico - 5 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos - 20 

 
1.1.19. A prova terá peso 10, sendo que cada questão valerá 0.20. 
1.1.20. As questões da prova deverão ter peso igual, sendo que o candidato para ser 
aprovado deverá atingir, no mínimo 50% de acertos e não zerar nenhuma das disciplinas. 
Para os cargos de Professor, a prova de Títulos valerá 1,0 (um ponto) e a prova teórica 9,0 
(nove pontos). 
1.1.21. Preparação de todo o material a ser utilizado na aplicação das provas, como: relatórios 
de alocação, relação dos candidatos, lista de presença, atas de sala, termos de aplicação, 
materiais de escritório necessários ao desenvolvimento de atividades pela equipe, etc. 
1.1.22. Guarda, no mesmo cofre descrito no item 3.1.18, de todo o material utilizado na 
impressão das provas, inclusive chapas, fotolitos, laser filmes, ou qualquer outro tipo 
utilizado, restos de papéis e cadernos de questões não aproveitados, até o dia de aplicação 
das provas. 
1.1.23. Divulgação das datas, horários e locais das provas no endereço eletrônico da empresa, 
bem como para o e-mail dos candidatos. 
1.1.24. Aplicação das provas em data(s) a ser(em) definida(s), com fornecimento de caderno 
de questões e grade de resposta pré-identificada. 
1.1.25. Organização e logística dos espaços físicos, de fácil acesso, observadas as condições de 
atendimento aos candidatos portadores de necessidades especiais, e todas as operações 
concernentes à aplicação dos instrumentos de avaliação do concurso para aplicação das 
provas para todos os cargos, no mesmo dia e horário, em locais disponibilizados pelo 
Município, e, se insuficientes, em locais selecionados e às expensas da contratada, após 
aprovação da Municipalidade. Havendo necessidade, as provas poderão ser aplicadas em 
dois turnos, observada a exigência de aplicação das provas no mesmo dia e horário para os 
candidatos do mesmo cargo e/ou escolaridade. 
1.1.26. Fornecimento e indicação de equipe (em número suficiente) formada por 
Coordenador, Auxiliares, Fiscais, Volantes, Porteiros, Elaboradores de Prova, Comissão 
Técnica de Avaliação de Recursos, e demais profissionais responsáveis por todos os 
procedimentos, disponibilizando, no(s) dia(s) de realização das provas, de equipe de 
profissionais responsáveis pela recepção dos candidatos, distribuição e fiscalização da 
aplicação das provas, assim como demais profissionais necessários. 
1.1.27. Aplicação de provas para candidatos com necessidades especiais, quando solicitadas,  
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podendo ser ampliadas, com o fornecimento de acompanhamento de ledor, intérprete de 
sinais - libras, e/ou auxílio para transcrição. 
1.1.28. Realização de revista magnética, ou seja, os candidatos que deixarem a sala de provas 
para irem ao banheiro serão revistados por detectores de metais na entrada e saída.  
1.1.29. Devolução dos locais de aplicação de provas no mesmo estado de conservação e 
limpeza que foram recebidos. 
1.1.30. Divulgação dos gabaritos em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas do término da 
realização da prova; com publicação na página do Concurso, com envio no formato de 
publicação da Imprensa Oficial à Contratante, para verificação e posterior publicação. 
1.1.31. Correção das provas teórico-objetivas através de leitura de escaneamento digital de 
cada grade de resposta, com possibilidade de acesso público e na presença da Comissão de 
Coordenação e Fiscalização Municipal, e publicação dos resultados com a lista dos nomes 
dos candidatos com as notas e disponibilização das grades de respostas aos candidatos no 
site, bem como do caderno de provas, permitindo eventual recurso, com posterior emissão 
de parecer. 
1.1.32. Disponibilização de acesso aos resultados por meio virtual aos candidatos. 
1.1.33. Disponibilização da possibilidade de interposição de recursos por meio virtual aos 
candidatos. 
1.1.34. Recebimento dos recursos impetrados por meio de formulário eletrônico, 
exclusivamente. 
1.1.35. Julgamento dos recursos, de acordo com o estabelecido no edital do Concurso, pela 
banca responsável da empresa, contando com o apoio técnico dos profissionais responsáveis 
pela elaboração de cada prova, devendo ser emitido parecer individualizado para cada 
recurso, que será divulgado por edital. 
1.1.36. Emissão e divulgação do resultado do julgamento dos recursos na página do 
Concurso de acordo com o estabelecido no edital.  
1.1.37. Elaboração de subsídios às demandas judiciais e extrajudiciais e fornecimento de 
todas as informações necessárias, independentemente do término da participação.  
1.1.38. Prestação de atendimento aos candidatos ou a terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, 
públicas ou privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso, 
tornando disponíveis, para tanto, linha telefônica, correio eletrônico, sítio eletrônico, 
correspondência e outros. 
1.1.39. Avaliação de provas de títulos para todos os cargos de Professor aprovados na prova 
teórico-objetiva, segundo orientações do TCE/RS e regramentos definidos no edital do 
Concurso, devendo ser observado o percentual máximo permitido para o somatório da 
pontuação de títulos sobre o total de pontos do concurso. A empresa deverá observar, ainda, 
a razoabilidade na pontuação dos títulos em relação às atribuições do cargo, a correlação 
entre os títulos e as atribuições do cargo e a previsão dos itens avaliados na prova de títulos e 
a respectiva valoração. A contratada deverá receber a documentação para avaliação 
diretamente, podendo operacionalizar esse recebimento via correio, possibilitando a 
interposição de recursos após divulgação do resultado. 
1.1.40. Divulgação das notas e da classificação dos candidatos na rede Internet, na página do 
Concurso.  
1.1.41. Em caso de empate de candidatos classificados, será utilizado como último critério o 
sorteio, que deverá ser realizado pela empresa contratada pessoalmente na sede da mesma, 
cabendo a esta, inclusive, o fornecimento de editais de convocação e ata correspondentes. O 
sorteio será efetuado com possibilidade de acesso público e na presença da Comissão de 
Coordenação e Fiscalização Municipal. 
1.1.42. Reaplicação de provas em caso de vazamento de informações ou erros de impressão, 
sem custos adicionais em data(s) a ser (em) aprovada(s) pela Contratante. 
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1.1.43. Reaplicação de provas em caso fortuito ou de força maior em data(s) a ser (em) 
aprovada(s) pela Contratante. 
1.1.44. Entrega do resultado final do concurso à Contratante. 
1.1.45. Garantia de sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando-se pela 
divulgação, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que 
comprometam a sua realização. 
1.1.46. Armazenagem, em local apropriado, pelo prazo de duração do concurso, dos 
formulários de inscrição, das folhas de respostas, das folhas de frequência, e das demais 
planilhas de todos os candidatos, bem como exemplares de todas as provas aplicadas no 
concurso. 
1.1.47. A empresa vencedora deverá disponibilizar conta bancária para captação do 
pagamento das inscrições, sendo que o repasse para as contas do município deverão ocorrer 
a cada 3(três) dias. 
1.1.48. A licitante deverá prestar o concurso, independentemente do número de candidatos 
com inscrições homologadas, nas seguintes condições: 
1.1.48.1. Pelo valor global da proposta, deverá atender até 5.000 inscrições homologadas. 
1.1.48.2. A cada inscrição homologada que superar as 5.000 inscrições homologadas, será 
pago o percentual de 0,025% do valor global dos serviços. 

1.49. O valor máximo estabelecido pelo Município para o planejamento, organização e 
realização integral do concurso público destinado ao provimento dos cargos e 
formação de cadastro reserva é de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), considerando o 
orçamento disponível e conforme a média das demais licitações equivalentes. 
 
2. DAS RESTRIÇÕES 
Não poderá participar da presente licitação sociedade empresária:  
a) declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal n° 
8.666/93 e que não tenha restabelecido sua idoneidade;  
b) com falência decretada;  
c) consorciada;  
d) em regime de recuperação judicial;  
e) pessoa jurídica que, dentre seus dirigentes, Responsáveis Técnicos ou legais, dentre suas 
equipes técnicas, bem como dentre eventuais subcontratados figure quem seja ocupante de 
cargo ou emprego na Administração Direta ou Indireta do Município de Ivoti/RS.  
f) de servidores ou dirigentes da entidade contratante ou responsável pela licitação. 
 
3. DO CADASTRAMENTO: 
3.1. Esta licitação será realizada em três etapas após cadastramento, sendo a primeira de 
Habilitação, a segunda de Proposta Técnica e a terceira de Proposta Financeira, seguindo a 
sequência descrita abaixo, cujos documentos deverão ser entregues em envelopes distintos 
(1, 2 e 3), opacos, fechados e indevassáveis.  
3.2. Do Certificado de Registro Cadastral – CRC 
Terão acesso ao presente certame licitatório todos aqueles fornecedores devidamente 
cadastrados pela administração municipal, fornecidos especificamente para este evento, até  
o terceiro dia anterior (17.01.2020) a data de abertura do edital, com os seguintes 
documentos: 
3.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios; 
b) Registro comercial no caso de empresa individual; 
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c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato e social e alterações em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
e) Alvará de localização e Funcionamento do domicilio do licitante; 
3.2.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a)Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível 
com o objeto contratual;  
b) Certidões Negativas que comprovem a regularidade perante a: Fazenda Federal, 
Seguridade Social (INSS), e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio 
ou sede do licitante; 
d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho. 
f) Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da sede da 
licitante, com data de emissão não superior a noventa dias, caso não tenha validade expressa 
no documento. 
3.2.3- DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
3.2.3.1 - balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação do nº 
do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se 
encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa. 
3.2.3.1.1. Obs. Em relação à expressão “ja exigível” exposta no item “3.2.3.1”, tem-se que até o 

dia 30 de abril: todas as empresas poderão apresentar o balanço do penúltimo exercício, 
registrado no órgão competente ou enviado para Receita Federal no Brasil. Entre o dia 30 de 

abril e o último dia útil de maio: 1. As empresas que não utilizam a Escrituração Contábil 
Digital – ECD, deverão apresentar obrigatoriamente o balanço do último exercício financeiro 
devidamente registrado no órgão competente e assinado pelo responsável técnico e diretor 
da empresa, com a apresentação do Termo de abertura e Encerramento do Livro Diário 2. As 
empresas que utilizam a ECD deverão apresentar o balanço do último exercício financeiro, se 
o mesmo já foi encaminhado para a Receita Federal, ou do penúltimo exercício financeiro, 
acompanhado de documento oficial ou de declaração firmada por contador, que comprove 
que a empresa adota a ECD. Após o último dia útil de maio: todas as empresas deverão 
apresentar balanço do último exercício financeiro, devidamente registrado no órgão 
competente ou enviado para Receita Federal mediante SPED (Serviço Público de  
Escrituração Contábil Digital – ECD. 
3.2.3.2.  É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório. 
3.2.3.3. Para comprovação da boa situação financeira da empresa, o Licitante deverá 
apresentar Planilha, através da qual serão apurados índices mínimos aceitáveis, pela 
aplicação da seguinte formula: 
 
Índice de Liquidez Geral (LG) 
  
Índice de Liquidez Corrente – (LC) 
 
Índice de Solvência Geral – (SG) 
 LG = AC + ARLP    Igual ou superior a 1,0 
  PC + ELP 
 LC = AC    Igual ou superior a 1,0 
           PC 
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        SG =  A TOTAL    Igual ou superior a 1,0 
                      PC + ELP 
  
AC = Ativo Circulante. 
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante. 
ELP =  Exigível a Longo Prazo 
A TOTAL = Ativo total diminuído dos valores não passíveis de conversão em dinheiro, tais como 
ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, etc. 
3.2.3.4. Nos casos de empresas que tenham sido constituídas no curso do próprio exercício 
do processo licitatório, apresentar o Balanço Patrimonial de Abertura. 
3.2.4. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório deverão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, ou autenticado por servidor desta Administração 
Pública Municipal, sendo dispensada a autenticação quando se tratar de cópia 
disponibilizada por intermédio da Internet.  
3.2.5 - Os licitantes devidamente cadastrados deverão revalidar até o dia  17 de janeiro de  

de 2020, os documentos porventura vencidos constantes do cadastro. 
 
4.0.  DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
Os documentos de habilitação, descritos no item 4.4 seguintes, deverão ser entregues à 
Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo desta, no envelope nº 
01, devidamente lacrado, contendo em sua parte externa fronteira a seguinte inscrição: 
 
AO MUNICÍPIO DE IVOTI 
TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2019 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
CNPJ 
4.1.  O Envelope Nº 01 – Habilitação - Deverá conter: 
4.1.1. Habilitação Jurídica  
a) Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Município de Ivoti/RS.  
b) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 
certidão negativa que comprove a regularidade perante a Seguridade Social (INSS). 
c) Contrato Social e Alterações posteriores; 
d) Declaração se comprometendo em não utilizar serviços de menores de idade, nos termos 
do Artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, nos termos do Anexo V do Edital.  
e) Declaração expressa da empresa de idoneidade e inexistência de fatos impeditivos para 
contratar com a Administração Pública, nos termos do Anexo VI, do edital. 
f) Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração com poderes 
para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação, ou seguir modelo Anexo IV-
CARTA DE CREDENCIAMENTO; 
f.1) A procuração deverá ser apresentada contendo o registro em Cartório. 
4.1.2.  Será admitido apenas um representante por empresa, o qual deverá estar munido de 
cédula de identidade, bem como somente se admitirá representar uma licitante.  
4.1.3. A ausência de credencial ou procuração não é motivo para inabilitar a licitante, todavia, 
impede a manifestação do representante não credenciado no curso do processo licitatório. 
 4.1.4. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores deverá apresentar, 
no envelope de habilitação, certidão expedida pela Junta Comercial ou Declaração assinada 
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pelo representante legal da empresa conjuntamente com o contador, de que se enquadra 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos 
neste edital. 
4.1.5- A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir 
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista deste edital, terá 
sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em cinco(5) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora 
do certame. 
4.1.5.1 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 
apresentem alguma restrição. 
4.1.5.2 - O prazo de que trata o item 4.1.5 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
4.1.5.3 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.1.5, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 11 deste 
edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
4.1.6. Da Documentação de Qualificação Economica-Financeira: 
a) Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da sede da 
licitante, com data de emissão não superior a noventa dias, caso não tenha validade expressa 
no documento. 
4.1.7. Da Documentação de Qualificação Técnica 
Comprovante de Registro da empresa junto à entidade profissional competente – Conselho 
Regional de Administração - CRA. 
 
4.2.  DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA TÉCNICA: 
Os documentos de Proposta Técnica, descritos no item 4.2.1 e seguintes deverão ser 
entregues à Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo desta, no 
envelope nº 02, devidamente lacrado, contendo em sua parte externa a seguinte inscrição: 
AO MUNICÍPIO DE IVOTI 
TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2019  
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA  
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
CNPJ 
 
4.2.1.  O Envelope Nº 02 – Proposta Técnica - Deverá conter: 
a) Para comprovar a realização do concurso, a empresa deverá apresentar contrato de 
prestação de serviços, acompanhado do respectivo atestado de qualificação técnica, emitido 
por órgãos públicos ou privados de reconhecida idoneidade. 
b) Para comprovação da equipe técnica, deverão ser encaminhados os seguintes documentos:  
I   - cópia autenticada do diploma ou certificado ou Certidão dos profissionais; 
II -  Comprovante de vínculo dos profissionais com a empresa licitante. O vínculo se dará 
mediante a apresentação de cópia autenticada da CTPS, no caso de empregado; cópia do 
Contrato Social e alterações no caso de sócio e Contrato por Tempo 
Determinado/Indeterminado, no caso de contratado. 
c)Para comprovação do tempo de atuação no mercado, a licitante deverá apresentar o 
Contrato Social em vigor, devidamente registrado. 
4.2.2.  Os documentos exigidos nas alíneas „a, b, c‟ deverão constar da proposta técnica, 
obrigatoriamente, sendo que o não atendimento do estabelecido no Edital, seja por 
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apresentação incompleta dos documentos, ausências e/ou omissões de itens, rasuras, 
emendas ou entrelinhas, implicará no não cômputo dos pontos correspondentes. 
 
4.3.  DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA FINANCEIRA: 
4.3.1. A proposta de preços deverá ser apresentada, preferencialmente, em folha timbrada da 
empresa, digitada, não podendo em hipótese alguma, constar rasuras, emendas ou 
entrelinhas, sendo necessário, ainda constar a data e a assinatura do responsável legal pela 
empresa na última folha, contendo na sua parte externa fronteira, a seguinte inscrição: 
AO MUNICÍPIO DE IVOTI/RS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2019  
ENVELOPE Nº 03 - PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
CNPJ 
 
4.3.2.  A proposta deverá conter: 
a) O preço global do serviço em conformidade com as especificações do Anexo I e III deste 
Edital;  
a.1) deverá estar identificado na proposta, o que representa, no valor global, o custo 
individual para cada cargo, nos termos da Planilha constante do Anexo III deste Edital. 
b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a sessenta(60) dias, a contar da 
data aprazada para a sua entrega. 
c) Declaração de ciência e concordância com os termos deste Edital. 
4.3.3. Os preços já deverão estar onerados, de todos os encargos, principalmente dos 
impostos e deduzidos de eventuais descontos ou vantagens. 
 
5. DO JULGAMENTO: 
O julgamento da presente licitação compreenderá três etapas distintas: a primeira que se 
iniciará com a abertura do Envelope nº 01, relativo aos documentos de habilitação, a segunda 
que se iniciará, com a abertura do Envelope de n.º 02, contendo as propostas técnicas e após 
com a abertura do Envelope de n.º 03, contendo as propostas financeiras. 
5.1.  Da Habilitação 
5.1.1.  Aberto o envelope de nº 01 de cada empresa participante, cada um dos documentos 
será rubricado pela Comissão e pelos licitantes presentes. Na sequência a Comissão 
procedera com a análise dos documentos, onde fará a avaliação dos mesmos verificando se a 
empresa cumpriu ao estabelecido no ato convocatório; 
5.1.2.  A empresa que apresentar os documentos em desconformidade com as exigências 
especificadas no presente edital, resultara em sua inabilitação no certame, as que cumprirem 
ao estabelecido neste ato convocatório serão consideradas habilitadas e estarão aptas para 
prosseguirem no julgamento do certame; 
5.1.3. Posteriormente ao aludido nos itens acima, a Comissão, se possível, decidirá sobre a 
habilitação dos concorrentes, caso contrário, analisará os documentos e do resultado, será 
dada ciência aos interessados, através de publicação no Mural do Município de Ivoti, 
também podendo ser utilizada a emissão de notificações via e-mail. 
5.1.4. Em caso de inabilitação, o licitante terá o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da intimação ou da lavratura da ata ou da Publicação do ato. 
5.1.5. Ocorrendo qualquer incidente que importe em recurso, após a abertura dos envelopes 
da fase de habilitação, os envelopes de propostas técnica e financeira ficarão lacrados, com a 
assinatura de todos os licitantes até o julgamento do mesmo, e serão abertos na forma do 
item 5.1.8, em data e hora a ser marcada pela Comissão de Licitações, quando serão abertos  
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5.1.6.  Ao declarado inabilitado, serão devolvidos fechados os envelopes referentes à 
Proposta Técnica e Financeira, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação. 
5.1.7.  Em qualquer fase desta licitação, havendo a renúncia expressa de todos os licitantes 
quanto ao direito de recurso nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, a mesma poderá prosseguir com a prática dos atos subsequentes. 
5.1.8. Após a fase de habilitação, a Comissão abrirá e apreciará o conteúdo dos envelopes 
atinentes as Propostas Técnica e Financeira dos licitantes habilitados, rubricando, juntamente 
com os presentes, cada uma das folhas apresentadas.  
5.1.9.  Após a primeira fase (habilitação) não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente, devidamente formalizado e aceito pela Comissão. 
5.1.10. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes, procedida à abertura dos demais 
envelopes, não caberá desclassificação por motivo relacionado com a habilitação, salvo em 
razão de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
5.2.  Da Proposta de Técnica 
5.2.1. A Proposta Técnica será julgada com base nos documentos e informações a serem 
entregues e prestadas pelas empresas licitantes, as quais serão pontuadas conforme os 
critérios estabelecidos no item 6 e obtida através da soma dos pontos das Tabelas I, II e III. 
5.2.2 A pontuação relativa à experiência anterior comprovada na realização de concursos 
públicos será atribuída, de acordo com os critérios da Tabela I abaixo:  
Tabela I 

ITENS  CONCURSOS PÚBLICOS  PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA  

MÁXIMO DE 
PONTOS  

01  Para provimento de cargo de nível 
superior, com prova objetiva, no âmbito 
federal/ estadual 

5  20 

02  Para provimento de cargo de nível 
superior, com prova objetiva, no âmbito 
municipal.  

4,5 13,5  

03  Para provimento de cargo de nível médio, 
com prova objetiva, no âmbito 
federal/estadual  

4  16 

04  Para provimento de cargo de nível médio, 
com prova objetiva e prática, no âmbito 
municipal.  

3,5  10,5  

 TOTAL DE PONTOS:   60 

 
5.2.2.1. Cada certificado de realização de concurso público apenas poderá receber pontuação 
para um dos itens, devendo a empresa na proposta para qual dos itens requer a pontuação. 
5.2.2.2. Para fins de pontuação no quesito acima, não serão considerados pontuação 
excedente a 60 (sessenta) pontos, sendo que a pontuação mínima deverá de ser de 16 
(dezesseis) pontos. 
5.2.2.3. Para comprovar a realização do concurso, a empresa deverá apresentar o contrato de 
prestação dos serviços, acompanhado do respectivo  atestado de capacidade técnica. 
5.2.3. A pontuação relativa à qualificação da Equipe Técnica será atribuída considerando-se o 
somatório de pontos de cada integrante da equipe, de acordo com os quesitos da Tabela II 
abaixo: 
 
Tabela II 

ITEM  QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE Nº DE PONTOS MÁXIMO DE 
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TÉCNICA  POR 
PROFISSIONAL  

PONTOS  

01  Curso de Graduação  1 (um) ponto  08  

02  Curso de Especialização  2 (dois) pontos  16  

03  Curso de Mestrado  3 (três) pontos  24  

04  Curso de Doutorado  4 (quatro) pontos  32  

 TOTAL DE PONTOS:  80 

5.2.3.1. Cada participante da Equipe Técnica poderá pontuar em apenas uma titulação, qual 
seja, a maior apresentada. Deve apresentar cópia autenticada  do diploma ou certificado ou 
Certidão dos profissionais e  comprovante de vínculo com a empresa (Contrato social, 
Contrato por Tempo Determinado/Indeterminado, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS). 
5.2.3.2. Para fins de pontuação no quesito acima deverá ser entregue a documentação de no 
máximo 08 (oito) profissionais por nível de qualificação.  
5.2.4. Será desclassificado, o licitante que obtiver o somatório total de pontos inferior a 30 
(trinta).  
5.2.5.  A pontuação relativa ao Tempo de Atuação da Empresa no Mercado será atribuída, de 
acordo com os quesitos da Tabela III abaixo 
 
 Tabela III 
Tempo de atuação da Empresa no mercado Número de pontos 

Menos de um ano 0 (zero) 

Acima de um ano até dois anos 3 (três) 

Acima de dois anos até quatro anos 6 (seis) 

Acima de quatro anos até seis anos 10 (dez) 

Acima de seis anos até oito anos 15 (quinze) 

Acima de oito anos 20 (vinte) 

 
5.2.5.1. Para fins de pontuação no quesito, será desclassificada a empresa que obtiver 
pontuação zero(0). 
5.2.5.2. A pontuação máxima será de 20 (vinte) pontos e a mínima de 3 (três). 
5.2.5.3. Cada empresa deverá comprovar seu tempo de atuação no mercado, apresentando o 
Contrato Social em vigor, devidamente registrado. 
5.2.5.4. DO CÁLCULO DO ÍNDICE TÉCNICO (IT):  
IT = PT (Proposta Técnica apresentada pelo licitante em análise)  
MAPT (maior Proposta Técnica entre as apresentadas pelos licitantes)  
5.2.5.5. Para fins de cálculo do Índice Técnico consideram-se como Proposta Técnica os 
pontos obtidos através da soma do resultado das tabelas I, II e III. 
5.3. DA PROPOSTA FINANCEIRA 
5.3.1. Esta licitação é do tipo “TÉCNICA E PREÇO”, tendo como parâmetro máximo de 
custo o estimado e fornecido pelo Município de Ivoti, solicitante do objeto, que chega ao 
valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

5.3.2.As propostas de preços serão avaliadas de acordo com os preços ofertados pelos 
licitantes, sendo atribuída a Nota de Preço em função da seguinte fórmula: 
 5.3.3.1 DO CÁLCULO DO ÍNDICE DE PREÇOS (IP):  
IP = MEPP (Menor Proposta de Preço apresentada pelos licitantes)  
PP (Proposta do Preço apresentada pelo licitante em análise)  
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5.3.3.1. Será desclassificada a proposta de preço que não atender às exigências deste edital ou 
que seja considerada, pela Comissão, como inexequível ou acima dos valores praticados no 
mercado. 
5.3.3.2. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 
44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93. 
5.4.  DO CÁLCULO DA MÉDIA FINAL (MF):  
5.4.1. Será considerada vencedora a proposta que atender às condições deste Edital e obtiver 
a maior Média Final = MF, conforme cálculo abaixo: 
MF = ITx3 + IPx7  
                  10 
6. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
6.1. Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as 
microempresas, as empresas de pequeno conforme artigo 5º, parágrafo 8º, do Decreto nº 
8.538, de 06 de outubro de 2015.  
6.2. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato 
público, nos termos do art. 45, § 2º da Lei Federal nº 8.666, de 21.6.1993. 
 
7. DOS RECURSOS: 
Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, 
alíneas e parágrafos do Artigo 109, da Lei Federal nº 8.666, atualizada pela Lei nº 8.883. 
8. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
8.1. Encerrada a fase de julgamento, a Comissão classificará a proposta mais vantajosa do 
objeto ao licitante vencedor e encaminhará o processo ao Prefeito Municipal para que o 
homologue e adjudique.  
8.2. O Município de Ivoti se reserva o direito de, a qualquer tempo, revogar ou anular o 
presente processo licitatório, por razões de interesse público advindas de fato superveniente 
devidamente comprovado ou por atos ilegais durante o procedimento Licitatório.   
 
9.  DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E PRAZOS: 
9.1 -  Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o vencedor para, no 
prazo 5 (cinco) dias assinar o Contrato, sob pena de recair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste edital.o Art. 81 da Lei nº 8.666/93; 
9.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 
período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante 
do item anterior. 
9.3 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o Contrato, a administração convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 
preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então, revogará a Licitação, sem 
prejuízo da pena de multa no valor correspondente a 20% do valor do Contrato e da 
aplicação das demais sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
10.  DA FORMA DE PAGAMENTO: 
10.1 – Será efetuado o pagamento do valor total do Contrato após a homologação final do 
concurso, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com aprovação da Secretaria de 
Administração.  
10.2 - Nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do nº do Edital de Tomada de Preços e da Nota de Empenho, a fim 
de se acelerar o trâmite da prestação de serviços objeto deste certame e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento.  
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10.3. A despesa com a aquisição do objeto do presente Edital correrá pela seguinte dotação 
orçamentária do município: 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
11. DOS PRAZOS: 
11.1. Após a assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar a minuta do edital para 
revisão e aprovação em 10 dias. O município terá 2 dias para analisá-la e aprová-la ou não, 
justificando os motivos. Caso seja aprovada, deverá ser publicado o edital no prazo de 2 dias, 
e caso necessite de alterações, a empresa deverá realizá-las em 2 dias e reapresentá-las para a 
aprovação do Município. Após a aprovação, a empresa deverá publicar o edital no prazo de 
2 dias.  
11.1.1 A empresa poderá apresentar uma vez a minuta e reapresentá-la com alterações uma 
vez. 
11.2. O prazo de inscrição não poderá ser inferior a 15 (quinze) nem superior a 30 (trinta) 
dias, podendo ser prorrogado por prazo certo, se houver motivo que recomende a medida. 
11.3. Havendo inscrições indeferidas, será aberto prazo de 3 (três) dias úteis para 
interposição de recurso, quando serão examinados os pedidos e divulgado seu resultado. 
11.4. A aplicação das provas deverá ocorrer conforme avaliação da Administração. 
11.5. A divulgação dos gabaritos deverá ocorrer em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas do 
término de realização das provas, devendo ser concedido prazo recursal e após o seu 
encerramento emitido parecer com a decisão dos recursos. 
11.6. Após a publicação das notas das provas será facultado aos candidatos a interposição de 
recursos para revisão de provas, num prazo de 03 (três) dias úteis. 
11.7. Do resultado final das provas cabe reconsideração ao Prefeito Municipal, num prazo de 
03 (três) dias úteis, devendo constar as razões do pedido, fundamentadamente. 
11.8. Após a assinatura do contrato a empresa terá o prazo de 90 (noventa) dias para a sua 
execução total. 
11.9. Homologado o resultado final do concurso, será lançado edital com a classificação geral 
dos candidatos aprovados, quando, então, passará a fluir o prazo de validade do concurso, 
que será de 2 (dois) anos, prorrogável uma vez por igual período. 
 
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos Arts. 86, 
87 e 88 da lei de licitações 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes circunstâncias: a 
natureza e a gravidade da infração contratual; os danos que o cometimento da infração 
ocasionar ao serviço e aos usuários; a vantagem auferida em virtude da infração; as 
circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da contratada. 
I - A recusa injustificada da assinatura do contrato será considerado como inadimplemento 
total do contrato e as penalidades a ser aplicadas são as previstas no inciso III, no que couber. 
II - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, no 
valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 20 dias, sob 
pena de, ultrapassado esse prazo, caracterização de inadimplemento total do objeto do 
contrato, autorizando a aplicação de penalidades previstas no inciso III. 
a) a multa a que alude este inciso II não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta clausula, dependendo 
do dano causado ao interesse público. 
b) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
respectivo contratado. 
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III - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
a) advertência por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato. 
b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o inadimplemento por 

total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o inadimplemento por 

parcial, independente do percentual já concluído do contrato. 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo a ser arbitrado pela administração considerado o disposto no 
parágrafo 1°, não superior a 2 (dois) anos. 
d) considerando a gravidade das consequências do inadimplemento do contrato, poderá a 
administração declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
§ 2o  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do inciso III poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
§ 3o  A sanção estabelecida na alínea “d”, do inciso III prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do Diretor Geral, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 
após 2 (dois) anos de sua aplicação.      
§ 4º As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso III poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este instrumento e 
pela lei de licitações: 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
§ 5º A aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a contratada de  
de responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita 
praticada. 
  
13.  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 
13.1. Do Contrato deverá constar as seguintes obrigações do contratado: 
a) executar os serviços propostos dentro das condições estipuladas no Termo de Referência; 
b) colocar a disposição da Contratante atendimento diferenciado para solução imediata de 
eventuais problemas no decorrer do contrato. 
c) apresentar e colocar à disposição da Contratante, soluções que mantenham a segurança e a 
qualidade dos serviços contratados; 
d) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sendo de exclusiva 
responsabilidade da Contratada as despesas com todos os encargos e obrigações pessoais, 
trabalhistas e fiscais; 
e) comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar 
os esclarecimentos julgados necessário; 



 16 

f) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminahndo profissionais com funções legalmente registradas em sua carteira de trabalho; 
g) Instruir seu empregado quanto à necessidade de acatar orientações da Contratante, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Segurança e Medicina de Trabalho; 
h) Possuir e empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos 
serviços. 
i) Responder por qualquer dano ou prejuizo causado  ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
por ação ou omissão sua e/ou de seu empregado, em decorrência  da execução dos serviços 
previstos neste edital. 
j) responsabilizar-se por eventuais reclamatórias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou ações 
judiciais de outra ordem, sendo que, se o Município for acionado judicialmente por 
funcionários e/ou prestadores de serviços da empresa Licitante, fará sua defesa, 
denunciando à lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em requerer a 
exclusão da lide do Município e fazer a defesa, sendo que, se ao final de qualquer demanda 
judicial, houver condenação do Município, a empresa Licitante, deverá expressamente 
responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentença ou acórdão, mas se assim 
não o fizer, o contrato a ser firmado poderá ser rescindido automaticamente. 
 
14.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1. Não serão consideradas as empresas que deixarem de atender qualquer das disposições 
do presente Edital. 
14.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e 
propostas, exigidas no Edital, e não apresentadas na reunião de recebimento. 
14.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo modificações ou substituições das propostas 
ou quaisquer outros documentos. 
14.4. Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 
recursos, assinar Atas e os Contratos, os Licitantes ou seus representantes credenciados e os 
membros da Comissão Julgadora.   
14.5.  Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação, não serão 
admitidos participantes retardatários. 
14.6. - Somente poderão participar do certame os Licitantes que estiverem cadastrados, até a 
data estipulada no item 3.2 deste edital; 
14.7. A apresentação de proposta significa a aceitação dos termos desta licitação e vincula as 
partes nos termos do diploma jurídico que a rege.  
14.8. - Em casos de impugnação de edital este será julgado observando o disciplinamento da 
Lei Federal de Licitações 8.666/93 e alterações posteriores – onde o requerente deverá 
protocolar seu requerimento junto ao Protocolo Geral do município, com prazo máximo de 
02 (dois) dias úteis antes da data prevista para o certame.  
14.9.  A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo 
anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 
da Lei Federal nº 8.666-93). 
14.10 - No Contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as 
cláusulas necessárias previstas no artigo 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93. 
14.11. Os documentos dos licitantes inabilitados não retirados do Setor de Licitações e 
Contratos Administrativos no prazo de 30 (trinta) dias serão inutilizados. 
14.12. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes 
de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Ivoti, no 
Departamento de Licitações e Contratos, sito na Av. Presidente Lucena, 3527, fone 51 3563 
8800 ou pelo e-mail licitacao@ivoti.rs.gov.br, no horário compreendido entre as 10 horas às 

mailto:licitacao@ivoti.rs.gov.br
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17 horas, com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data marcada para recebimento dos 
envelopes.  
 
                                                    Ivoti, RS, 18 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 
                 MARTIN CESAR KALKMANN 
                                       Prefeito Municipal  
 
 
 
 
      Ciente em  18.12.2019: 
 

         Tomas Baumgarten Rost 
                                      Procurador 
                                     OAB/RS 059.666 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE  
CADASTRO RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI 01/2019 

 
Termo de Referência contendo as diretrizes básicas para a contratação 
de serviços técnico-especializados a ser celebrada com vistas à 
realização de concurso público para provimento de cargos e formação 
de Cadastro Reserva na Prefeitura Municipal de Ivoti. 
Tipo Técnica e Preço 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1 Do Objeto 
Constitui objeto deste Termo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO INTEGRAL DE CONCURSO PÚBLICO, RESPONSÁVEL PELO 
PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO, CORRESPONDENDO À 
ELABORAÇÃO DE EDITAIS, REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES, ELABORAÇÃO, 
IMPRESSÃO, PUBLICAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS, BEM COMO 
A RESPOSTA AOS RECURSOS REFERENTES E DEMAIS PROCEDIMENTOS 
RELACIONADOS AO CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E 
FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 
IVOTI/RS, observadas as condições estabelecidas no presente Termo. 
 
2.Da Justificativa da Administração 
Considerando a expiração do prazo de validade do concurso realizado em 2015 e a existência 
de cargos vagos, e conforme disposto no inciso II, do Artigo 37, da Constituição Federal, que 
estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, faz-se necessária a realização de concurso 
público para futuro provimento dos cargos vagos e que vierem a vagar. Diante do exposto, 
há a necessidade de contratação de empresa prestadora de serviços técnico-especializados 
em Consultoria, Organização e Execução de Concurso Público. 
 
3.Das Especificidades do Objeto 
3.1. A empresa contratada deverá realizar o certame e garantir a completa e efetiva execução 
do objeto explicitado neste Termo, com a observância das normas legais incidentes e demais 
disposições, elaborando e executando todos os procedimentos, incluindo: 
3.1.1. Diagnóstico prévio do Concurso Público, em conjunto com o Município, com 
levantamento de dados técnicos, legislação e normas, além da análise dos pré-requisitos e 
descrição das atribuições dos cargos submetidos ao processo de seleção. 
3.1.2. Disponibilização de endereço eletrônico próprio para a publicação de todos os atos 
referentes ao certame, tais como: editais, relatórios dos candidatos e notas de todas as etapas 
do concurso, cronograma de eventos e locais de provas, dentre outros atos administrativos 
relacionados. O Site da contratada também deverá disponibilizar legislações e outros 
informativos de interesse dos candidatos. 
3.1.3. Elaboração de Edital que regerá todo o Concurso Público conforme a legislação 
vigente, analisado e validado pelo Município, incluindo todos os elementos normativos do 
concurso e contendo todas as informações de interesse dos candidatos, tais como: descrição 
dos cargos, pré-requisitos, regime de trabalho, salário, critérios de aprovação e classificação, 
desempate, programas, conteúdo programático, bibliografia, cronograma de execução e 
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outras relativas ao processo, em conformidade com as orientações do TCE/RS, bem como 
extrato para publicação junto à imprensa oficial. 
3.1.4. Elaboração de todos os editais e portarias necessárias, tais como: Portarias de 
designação de bancas e de nomeação de fiscais das provas; Divulgação das inscrições; 
Homologação das inscrições; Divulgação do horário e local da realização das provas; 
Divulgação de resultado das provas; Julgamento de recursos; Homologação do resultado 
final e Classificação dos candidatos. 
3.1.5. Apresentação de todos os editais, portarias e demais atos à Contratante, no formato de 
publicação que atenda às exigências da Imprensa Oficial, para aprovação e posterior 
publicação. 
3.1.6. Publicações oficiais dos avisos de realização do concurso; tais como: abertura, 
retificações, locais de provas e homologação final e demais publicações exigidas em lei, serão 
de responsabilidade do município. A publicação poderá ser na forma de aviso/extrato, 
ficando sua íntegra disponível na internet. 
3.1.7. A divulgação das etapas do referido concurso poderão ser realizadas pela empresa 
vencedora. 
3.1.8. Republicação de editais, portarias, comunicados e demais atos em caso de incorreção 
que comprometa os entendimentos/diretrizes essenciais para a realização do concurso, 
considerando que qualquer alteração de cláusula de edital já publicado deverá ser feita 
mediante a publicação de outro edital, observada a mesma publicidade utilizada. Se a 
alteração se relacionar com o programa ou outra condição essencial do concurso deverá ser 
reaberto o prazo de inscrição de candidatos. 
3.1.9. Disponibilização de endereço eletrônico para realização de inscrições (que deverão ser 
feitas exclusivamente via internet) em site próprio e com link específico, com espaço para 
cadastro e preenchimento dos dados pessoais e remessa pela rede online, devendo gerar 
boleto com código de barras para impressão e pagamento em qualquer agência bancária, 
com consulta de confirmação de pagamento e fornecimento do número de inscrição 
correspondente aos candidatos. Não serão admitidos, sob qualquer pretexto, inscrição 
condicional ou fornecimento parcial de documentos exigidos no edital. 
3.1.10. Apreciação das inscrições, devendo ser emitido edital de divulgação das inscrições 
após o encerramento do prazo com parecer de deferimento e indeferimento, concedendo 
prazo recursal às inscrições indeferidas, sendo de responsabilidade da empresa contratada a 
apreciação dos recursos interpostos, a emissão de parecer e a emissão de edital de 
homologação de inscrições. 
3.1.11. Disponibilização de inscrição a candidatos portadores de necessidades especiais. 
3.1.12. Providenciar os meios logísticos para efetuar eventuais devoluções de taxa de 
inscrição. 
3.1.13. Disponibilização de Cartão de Confirmação de Inscrição, que deverá conter dados 
relativos ao candidato, como: nome completo, número do documento de identidade, local de 
realização da prova, número de inscrição gerado pelo sistema, cargo escolhido, local para 
onde concorre, característica da vaga (ampla ou reservada a portadores de deficiência), além 
de orientações gerais para a realização da prova, sendo responsabilidade dos candidatos 
acompanharem às convocações realizadas pelos meios oficiais, bem como a impressão do 
referido Cartão. 
3.1.14. Elaboração de Programas e análise Técnica das Provas Teórico-Objetivas, devendo ser 
desenvolvida análise técnica e pedagógica dos programas e das provas para que estejam em 
consonância com os pré-requisitos exigidos para os cargos. 
3.1.15. Disponibilização de Banca Validadora para analisar as questões produzidas pelos  
profissionais responsáveis pela elaboração das provas, além de especialistas em correção 
técnica e ortográfica. 



 20 

3.1.16. Contratação de profissionais para formação das bancas examinadoras e executoras, 
devidamente cadastrados junto ao seu órgão de classe, observado o nível do cargo, o 
conteúdo programático e a bibliografia indicada no edital que regulamenta o certame. 
3.1.17. Garantia de originalidade das questões das provas a serem aplicadas, não podendo 
haver utilização de questões disponíveis para consulta via internet. 
3.1.18. Provas teórico-objetivas, reproduzidas de acordo com o número de inscritos, 
criptografadas durante o processo de montagem, com senhas, e armazenadas em cofre, com 
impressão adequada a atender os critérios de alto padrão de resolução, observado o processo 
de desidentificação das mesmas, embaladas e numeradas por sala de prova, em envelopes 
plásticos, opacos e lacrados, garantindo o sigilo e segurança indispensáveis à lisura do 
concurso. Estes envelopes deverão vir acondicionados em malotes com o devido lacre 
garantidor de sigilo e segurança. As provas serão de caráter classificatório e eliminatório, 
com avaliação das competências dos candidatos relativamente à percepção, compreensão e 
interpretação de textos em linguagem escrita verbal e não verbal; à capacidade de percepção 
e raciocínio lógicos, à capacidade de conhecimento e noções em informática, ao 
conhecimento da legislação vigente e ao conhecimento pertinente às atribuições específicas 
do cargo, quando houver,contendo, no mínimo: 50 (cinquenta) questões para todos os 
cargos, sendo estas de múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de resposta e somente 01(uma) 
correta, conforme grade abaixo: 

Cargos de Nível Superior: 

 
Agente Técnico Fazendário,  
Arquiteto, Contador, Bibliotecário 

Língua Portuguesa - 10 
Informática - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos - 25 

Advogado, Enfermeiro, Farmacêutico, 
Fonoaudiólogo, Gestor de Recursos 
Humanos, Analista Ambiental, 
Biologo/Licenciador 

Língua Portuguesa - 10 
Raciocínio Lógico - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos - 25 

Professor - Educação Física, Professor - 
Ciências Físicas e Biológicas, Professor - 
Geografia, Professor – Música 

Língua Portuguesa - 10 
Legislação/Estrutura e Funcionamento - 05 
Fundamentos de Educação - 10  
Conhecimentos Específicos - 20 
 
Títulos  

Cargos de Nível Superior, sendo admitida a formação mínima de Nível Médio - 

Magistério: 

Professor - Educação Infantil 

Língua Portuguesa - 10 
Legislação/Estrutura e Funcionamento -05 
Fundamentos de Educação - 10 
Conhecimentos Específicos - 20 
 
Títulos 

Cargos de Nível Técnico: 

Técnico em Contabilidade 

Língua Portuguesa - 10 
Informática - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos - 25 

 
Técnico em Informática 

Língua Portuguesa - 10 
Raciocínio Lógico - 05 
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 Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos - 25 

Técnico Agrícola, Técnico Ambiental, Técnico 
em Enfermagem, Técnico em Segurança do 
Trabalho 
 

Língua Portuguesa - 10 
Raciocínio Lógico - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos - 25 

Cargos de Nível Médio: 

Agente Administrativo 

Língua Portuguesa - 15 
Raciocínio Lógico - 10 
Informática - 10 
Legislação – 15 

 
Almoxarife, Atendente de Educação Infantil, 
Secretário de  
Escola, Telefonista-Recepcionista  

Língua Portuguesa - 15 
Raciocínio Lógico - 5 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos - 20 

 
3.1.19. A prova terá peso 10, sendo que cada questão valerá 0.20. 
3.1.20. As questões da prova deverão ter peso igual, sendo que o candidato para ser 
aprovado deverá atingir, no mínimo 50% de acertos e não zerar nenhuma das disciplinas. 
Para os cargos de Professor, a prova de Títulos valerá 1,0 (um ponto) e a prova teórica 9,0 
(nove pontos). 
3.1.21. Preparação de todo o material a ser utilizado na aplicação das provas, como: relatórios 
de alocação, relação dos candidatos, lista de presença, atas de sala, termos de aplicação, 
materiais de escritório necessários ao desenvolvimento de atividades pela equipe, etc. 
3.1.22. Guarda, no mesmo cofre descrito no item 3.1.18, de todo o material utilizado na 
impressão das provas, inclusive chapas, fotolitos, laser filmes, ou qualquer outro tipo 
utilizado, restos de papéis e cadernos de questões não aproveitados, até o dia de aplicação 
das provas. 
3.1.23. Divulgação das datas, horários e locais das provas no endereço eletrônico da empresa, 
bem como para o e-mail dos candidatos. 
3.1.24. Aplicação das provas em data(s) a ser(em) definida(s), com fornecimento de caderno 
de questões e grade de resposta pré-identificada. 
3.1.25. Organização e logística dos espaços físicos, de fácil acesso, observadas as condições de 
atendimento aos candidatos portadores de necessidades especiais, e todas as operações 
concernentes à aplicação dos instrumentos de avaliação do concurso para aplicação das 
provas para todos os cargos, no mesmo dia e horário, em locais disponibilizados pelo 
Município, e, se insuficientes, em locais selecionados e às expensas da contratada, após 
aprovação da Municipalidade. Havendo necessidade, as provas poderão ser aplicadas em 
dois turnos, observada a exigência de aplicação das provas no mesmo dia e horário para os 
candidatos do mesmo cargo e/ou escolaridade. 
3.1.26. Fornecimento e indicação de equipe (em número suficiente) formada por 
Coordenador, Auxiliares, Fiscais, Volantes, Porteiros, Elaboradores de Prova, Comissão 
Técnica de Avaliação de Recursos, e demais profissionais responsáveis por todos os 
procedimentos, disponibilizando, no(s) dia(s) de realização das provas, de equipe de 
profissionais responsáveis pela recepção dos candidatos, distribuição e fiscalização da 
aplicação das provas, assim como demais profissionais necessários. 
3.1.27. Aplicação de provas para candidatos com necessidades especiais, quando solicitadas,  
podendo ser ampliadas, com o fornecimento de acompanhamento de ledor, intérprete de 
sinais - libras, e/ou auxílio para transcrição. 
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3.1.28. Realização de revista magnética, ou seja, os candidatos que deixarem a sala de provas 
para irem ao banheiro serão revistados por detectores de metais na entrada e saída.  
3.1.29. Devolução dos locais de aplicação de provas no mesmo estado de conservação e 
limpeza que foram recebidos. 
3.1.30. Divulgação dos gabaritos em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas do término da 
realização da prova; com publicação na página do Concurso, com envio no formato de 
publicação da Imprensa Oficial à Contratante, para verificação e posterior publicação. 
3.1.31. Correção das provas teórico-objetivas através de leitura de escaneamento digital de 
cada grade de resposta, com possibilidade de acesso público e na presença da Comissão de 
Coordenação e Fiscalização Municipal, e publicação dos resultados com a lista dos nomes 
dos candidatos com as notas e disponibilização das grades de respostas aos candidatos no 
site, bem como do caderno de provas, permitindo eventual recurso, com posterior emissão 
de parecer. 
3.1.32. Disponibilização de acesso aos resultados por meio virtual aos candidatos. 
3.1.33. Disponibilização da possibilidade de interposição de recursos por meio virtual aos 
candidatos. 
3.1.34. Recebimento dos recursos impetrados por meio de formulário eletrônico, 
exclusivamente. 
3.1.35. Julgamento dos recursos, de acordo com o estabelecido no edital do Concurso, pela 
banca responsável da empresa, contando com o apoio técnico dos profissionais responsáveis 
pela elaboração de cada prova, devendo ser emitido parecer individualizado para cada 
recurso, que será divulgado por edital. 
3.1.36. Emissão e divulgação do resultado do julgamento dos recursos na página do 
Concurso de acordo com o estabelecido no edital.  
3.1.37. Elaboração de subsídios às demandas judiciais e extrajudiciais e fornecimento de 
todas as informações necessárias, independentemente do término da participação.  
3.1.38. Prestação de atendimento aos candidatos ou a terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, 
públicas ou privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso, 
tornando disponíveis, para tanto, linha telefônica, correio eletrônico, sítio eletrônico, 
correspondência e outros. 
3.1.39. Avaliação de provas de títulos para todos os cargos de Professor aprovados na prova 
teórico-objetiva, segundo orientações do TCE/RS e regramentos definidos no edital do 
Concurso, devendo ser observado o percentual máximo permitido para o somatório da 
pontuação de títulos sobre o total de pontos do concurso. A empresa deverá observar, ainda, 
a razoabilidade na pontuação dos títulos em relação às atribuições do cargo, a correlação 
entre os títulos e as atribuições do cargo e a previsão dos itens avaliados na prova de títulos e 
a respectiva valoração. A contratada deverá receber a documentação para avaliação 
diretamente, podendo operacionalizar esse recebimento via correio, possibilitando a 
interposição de recursos após divulgação do resultado. 
3.1.40. Divulgação das notas e da classificação dos candidatos na rede Internet, na página do 
Concurso.  
3.1.41. Em caso de empate de candidatos classificados, será utilizado como último critério o 
sorteio, que deverá ser realizado pela empresa contratada pessoalmente na sede da mesma, 
cabendo a esta, inclusive, o fornecimento de editais de convocação e ata correspondentes. O 
sorteio será efetuado com possibilidade de acesso público e na presença da Comissão de 
Coordenação e Fiscalização Municipal. 
3.1.42. Reaplicação de provas em caso de vazamento de informações ou erros de impressão, 
sem custos adicionais em data(s) a ser (em) aprovada(s) pela Contratante. 
3.1.43. Reaplicação de provas em caso fortuito ou de força maior em data(s) a ser (em) 
aprovada(s) pela Contratante. 



 23 

3.1.44. Entrega do resultado final do concurso à Contratante. 
3.1.45. Garantia de sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando-se pela 
divulgação, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que 
comprometam a sua realização. 
3.1.46. Armazenagem, em local apropriado, pelo prazo de duração do concurso, dos 
formulários de inscrição, das folhas de respostas, das folhas de frequência, e das demais 
planilhas de todos os candidatos, bem como exemplares de todas as provas aplicadas no 
concurso. 
 
4.DOS CARGOS, VAGAS, VENCIMENTOS E EXIGÊNCIAS: 

Cargo Carga 
Horária 

Vagas Vencimento 
07/2019 

Escolaridade e/ou Requisitos 
exigidos para o cargo 

Advogado 40h/sem CR R$ 5.873,47 Nível Superior Completo em  
Direito e inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB 

Agente  
Administrativo 

40h/sem 01 + CR R$ 2.997,76 Ensino Médio Completo 

Agente  
Técnico  
Fazendário 

40h/sem CR R$ 4.424,18 Nível Superior Completo em 
Ciências Contábeis ou  
Econômicas e registro no  
respectivo Conselho 

Almoxarife 44h/sem CR R$ 1.906,97 Ensino Médio Completo 

Arquiteto 40h/sem CR R$ 5.873,47 Nível Superior Completo em  
Arquitetura e Urbanismo e  
registro no respectivo  
Conselho 

Atendente de 
Educação  
Infantil 

44h/sem CR R$ 1.868,83  
Ensino Médio Completo 

Analista 
Ambiental  

40h/sem CR R$ 3699,53 Nível Superior completo em 
Gestão Ambiental, ou Bacharel em 
Ciências Biológicas, ou Geologia, 
com registro nos respectivos 
Conselhos e CNH categoria B 

Bibliotecário  30h/sem CR R$2784,18 Nível Superior completo em 
Biblioteconomia e registro no 
respectivo Conselho. 

Biólogo/  
Licenciador 

40h/sem CR R$4424,18 Nível Superior completo - 
Bacharelado em Ciências 
Biológicas e registro no respectivo 
Conselho. 

Contador 40h/sem CR R$ 5.873,47 Nível Superior Completo em  
Ciências Contábeis e registro no 
respectivo Conselho 

Enfermeiro 40h/sem CR R$ 4.424,18 Nível Superior Completo em  
Enfermagem e registro no  
respectivo Conselho 

Farmacêutico 40h/sem CR R$ 4.424,18 Nível Superior Completo em 
Farmácia e registro no  
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respectivo Conselho 

Fonoaudiólogo 30h/sem CR R$ 2.784,18 Nível Superior Completo em  
Fonoaudiologia e registro no 
respectivo Conselho 

Gestor de  
Recursos  
Humanos 

40h/sem CR R$ 4.424,18 Nível Superior Completo em 
Tecnólogo em Gestão de  
Recursos Humanos ou  
Administração com habilitação em 
Recursos Humanos e  
registro no respectivo  
Conselho e/ou órgãos de classe 

Professor de 
Educação 
Infantil 

40h/sem CR Magistério 
R$ 2.963,95 
Licenciatura 
R$ 4.297,72 
Pós-
Graduação  
R$ 4.445,92 
Mestrado  
R$ 4.594,12 

Formação em Educação  
Infantil (Curso Superior de 
Graduação, Licenciatura plena ou 
Curso Normal  
Superior), admitida a  
formação mínima de Ensino Médio 
na Modalidade  
Normal/Magistério 

Professor de  
Ciências  
Físicas e  
Biológicas 

20h/sem CR Licenciatura 
R$ 2.148,97 
Pós-
Graduação  
R$ 2.223,11 
Mestrado  
R$ 2.297,20 

Curso Superior de Graduação com 
licenciatura plena  
correspondente à área de  
conhecimento específico 

Professor de 
Educação  
Física 

20h/sem CR Licenciatura 
R$ 2.148,97 
Pós-
Graduação  
R$ 2.223,11 
Mestrado  
R$ 2.297,20 

Curso Superior de Graduação com 
licenciatura plena  
correspondente à área de  
conhecimento específico 

Professor de  
Geografia 

20h/sem CR Licenciatura 
R$ 2.148,97 
Pós-
Graduação  
R$ 2.223,11 
Mestrado  
R$ 2.297,20 

Curso Superior de  
Graduação com licenciatura plena 
correspondente à área de 
conhecimento específico 

Professor de  
Música 

20h/sem CR Licenciatura 
R$ 2.148,97 
Pós-
Graduação  
R$ 2.223,11 
Mestrado  
R$ 2.297,20 

Curso Superior de  
Graduação com licenciatura plena 
correspondente à área de 
conhecimento específico 

Secretário de  44h/sem CR R$ 1.906,97 Ensino Médio Completo 
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Escola 

Técnico  
Agrícola 

40h/sem CR R$ 2.288,37 Ensino Médio Completo e  
Formação em Técnico  
Agrícola ou Agropecuária,  
registro no órgão competente e 
CNH Categoria B 

Técnico  
Ambiental 

40h/sem CR R$ 2.288,37 Ensino Médio Completo e  
Formação Técnica em Meio 
Ambiente, registro no órgão 
competente e CNH Categoria B 

Técnico em  
Contabilidade 

40h/sem CR R$ 3.150,32 Curso Completo de Técnico em 
Contabilidade e registro no 
respectivo conselho 

Técnico em  
Enfermagem 

40h/sem 01 + CR R$ 2.997,76 Curso Completo de Técnico em 
Enfermagem e registro no 
respectivo conselho 

Técnico em  
Informática 

40h/sem CR R$ 2.288,37 Curso Completo de Técnico em 
Informática 

Técnico em  
Segurança do 
Trabalho 

40h/sem CR R$ 2.288,37 Curso Completo de Técnico em 
Técnico de Segurança do  
Trabalho 

Telefonista/ 
Recepcionista 

44h/sem 01 + CR R$ 1.906,97 Ensino Médio Completo e curso de 
formação para o desempenho das 
funções de telefonista/ 
recepcionista 

 
4.1. As atribuições dos cargos estão estabelecidas na Lei Municipal n° 2373/2008, que 
estabelece o plano de carreira dos servidores e institui o respectivo quadro de cargos regidos 
pela Lei Municipal n° 2372/2008, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município de Ivoti. 
4.2. Além do vencimento, o servidor terá direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 15,70 
por dia útil com desconto em folha de pagamento, devidamente autorizado, no valor de 10% 
do valor total do auxílio, nos termos da legislação vigente. 
 
5.DOS VALORES ESTIMADOS PARA TAXA DE INSCRIÇÃO 
5.1. Os valores estimados para as taxas de inscrição são de: 
R$ 72,90 (setenta e dois reais e noventa centavos) para os cargos de Nível Fundamental; R$ 
97,20 (noventa e sete reais e vinte centavos) para os cargos de Nível Médio e/ou Técnico e de 
R$ 145,80 (cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) para os cargos de Nível Superior. 
5.1.1. Os valores descritos no item 2.1.1. foram estabelecidos conforme o § 1º, do Artigo 249, 
da Lei Municipal n° 2500/2009, quer dispõe sobre o valor da Unidade de Referência 
Municipal – URM, definido para o exercício de 2019 no valor R$ 972,00 (novecentos e setenta 
e dois reais), conforme previsto no Decreto n° 70 de 2018, considerando a variação do Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 
5.2. O valor da inscrição deverá constar no edital de abertura do concurso. 
5.3. Os valores a serem pagos pelos candidatos a título de inscrição constituir-se-ão em 
receita do Município.  
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5.3.1. A empresa vencedora deverá disponibilizar conta bancária para captação do 
pagamento das inscrições, sendo que o repasse para as contas do município deverão ocorrer 
a cada 3(três) dias. 
 
6. DOS PRAZOS 
6.1. Após a assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar a minuta do edital para 
revisão e aprovação em 10 dias. O município terá 2 dias para analisá-la e aprová-la ou não, 
justificando os motivos. Caso seja aprovada, deverá ser publicado o edital no prazo de 2 dias, 
e caso necessite de alterações, a empresa deverá realizá-las em 2 dias e reapresentá-las para a 
aprovação do Município. Após a aprovação, a empresa deverá publicar o edital no prazo de 
2 dias.  
6.1.1. A empresa poderá apresentar uma vez a minuta e reapresentá-la com alterações uma 
vez. 
6.2. O prazo de inscrição não poderá ser inferior a 15 (quinze) nem superior a 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogado por prazo certo, se houver motivo que recomende a medida. 
6.3. Havendo inscrições indeferidas, será aberto prazo de 3 (três) dias úteis para interposição 
de recurso, quando serão examinados os pedidos e divulgado seu resultado. 
6.4. A aplicação das provas deverá ocorrer conforme avaliação da Administração. 
6.5. A divulgação dos gabaritos deverá ocorrer em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas do 
término de realização das provas, devendo ser concedido prazo recursal e após o seu 
encerramento emitido parecer com a decisão dos recursos. 
6.6. Após a publicação das notas das provas será facultado aos candidatos a interposição de 
recursos para revisão de provas, num prazo de 03 (três) dias úteis. 
6.7. Do resultado final das provas cabe reconsideração ao Prefeito Municipal, num prazo de 
03 (três) dias úteis, devendo constar as razões do pedido, fundamentadamente. 
6.8. Após a assinatura do contrato, a empresa terá o prazo de 90 (noventa) dias para a sua 
execução total. 
6.9. Homologado o resultado final do concurso, será lançado edital com a classificação geral 
dos candidatos aprovados, quando, então, passará a fluir o prazo de validade do concurso, 
que será de 2 (dois) anos, prorrogável uma vez por igual período. 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1. Constituem, entre outros, produtos de informação a serem entregues pela prestadora à 
Contratante:  
7.1.1. Cadastro geral de candidatos inscritos a partir das informações contidas nas fichas de 
inscrição e digitadas em sistema de processamento eletrônico. 
7.1.2. Relatórios finais impressos e salvos em formato (PDF), contendo alista de candidatos 
aprovados e reprovados, endereços dos candidatos aprovados, cópias dos relatórios 
produzidos durante o Concurso e base de dados informatizada de consulta a informação dos 
candidatos aprovados, tais como: dados pessoais, opções no Concurso, nota nas disciplinas e 
a sua situação final, entre outros. 
7.1.3. Os arquivos relacionados ao concurso público deverão ser apresentados de forma clara 
e organizados em formato (PDF), de fácil operação e impressão.  
7.1.4. Toda a documentação relativa ao Concurso deve ser acondicionada em envelope com 
fechamento hot melt e entregue para arquivamento nas dependências da Prefeitura de 
Ivoti/RS no prazo de 05 (cinco) dias após a Homologação do Resultado e Classificação Final. 
7.2. A data de aplicação das provas deve ocorrer em um domingo. 
7.3. Caberá ao Município: 
7.3.1. Disponibilizar auxílio quanto à legislação necessária para a realização do certame e 
demais dados necessários à montagem do edital. 
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7.3.4. Fornecer espaço físico para a realização das Provas, devendo ser verificada a 
capacidade máxima disponível. 
7.4. A licitante deverá prestar o concurso independentemente do número de candidatos com 
inscrições homologadas. 
7.5. O valor máximo estabelecido pelo Município para o planejamento, organização e 
realização integral do concurso público destinado ao provimento dos cargos e formação de 
cadastro reserva é de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), considerando o orçamento 
disponível e conforme a média das demais licitações equivalentes. 
7.6. A licitante deverá prestar o concurso, independentemente do número de candidatos com 
inscrições homologadas, nas seguintes condições; 
7.7. Pelo valor global da proposta, deverá atender até 5.000 inscrições homologadas. 
7.8. A cada inscrição homologada que superar as 5.000 inscrições homologadas, será pago o 
percentual de 0,025% do valor global dos serviços. 
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ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA  
 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 

1. DA PROPOSTA TÉCNICA:  
1.1. A Proposta Técnica será julgada com base nos documentos e informações a serem 
entregues e prestadas pelas empresas licitantes, as quais serão pontuadas conforme os 
critérios estabelecidos no item 2 deste Anexo e obtida através da soma dos pontos das 
Tabelas I, II e III. 
1.2. A pontuação relativa à experiência anterior comprovada na realização de concursos públicos será 
atribuída, de acordo com os critérios da Tabela I abaixo:  
 
Tabela I 
ITENS  CONCURSOS PÚBLICOS  PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA  
MÁXIMO 

DE PONTOS  
01  Para provimento de cargo de nível superior, com 

prova objetiva, no âmbito federal/ estadual 
5  20 

02  Para provimento de cargo de nível superior, com 
prova objetiva, no âmbito municipal.  

4,5 13,5  

03  Para provimento de cargo de nível médio, com 
prova objetiva, no âmbito federal/estadual  

4  16 

04  Para provimento de cargo de nível médio, com 
prova objetiva e prática, no âmbito municipal.  

3,5  10,5  

 TOTAL DE PONTOS:   60 

1.2.1. Cada certificado de realização de concurso público apenas poderá receber pontuação 
para um dos itens, devendo a empresa na proposta para qual dos itens requer a pontuação. 
1.2.2. Para fins de pontuação no quesito acima, não serão considerados pontuação excedente 
a 60 (sessenta) pontos, sendo que a pontuação mínima deverá de ser de 16 (dezesseis) 
pontos. 
1.2.3. Para comprovar a realização do concurso, a empresa deverá apresentar o contrato de 
prestação de serviços, acompanhado do respectivo atestado de capacidade técnica. 
1.3. A pontuação relativa à qualificação da Equipe Técnica será atribuída considerando-se o 
somatório de pontos de cada integrante da equipe, de acordo com os quesitos da Tabela II 

abaixo: 
 
Tabela II 

ITEM  QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE 
TÉCNICA  

Nº DE PONTOS 
POR 

PROFISSIONAL  

MÁXIMO DE 
PONTOS  

01  Curso de Graduação  1 (um) ponto  08  

02  Curso de Especialização  2 (dois) pontos  16  

03  Curso de Mestrado  3 (três) pontos  24  

04  Curso de Doutorado  4 (quatro) pontos  32  

 TOTAL DE PONTOS:  80 

1.3.1. Cada participante da Equipe Técnica poderá pontuar em apenas uma titulação, qual 
seja, a maior apresentada. Deve apresentar cópia autenticada do Diploma ou Certificado ou 
Certidão dos profissionais e comprovante de vínculo com a empresa (Contrato social, 
Contrato por Tempo Determinado/Indeterminado, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS)). 
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1.3.2. Para fins de pontuação no quesito acima deverá ser entregue a documentação de no 
máximo 08 (oito) profissionais por nível de qualificação.  
1.4. Será desclassificado, o licitante que obtiver o somatório total de pontos inferior a 30 
(trinta).  
1.5.  A pontuação relativa ao Tempo de Atuação da Empresa no Mercado será atribuída, de 
acordo com os quesitos da Tabela III abaixo 
 
 Tabela III 
Tempo de atuação da Empresa no mercado Número de pontos 

Menos de um ano 0 (zero) 

Acima de um ano até dois anos 3 (três) 

Acima de dois anos até quatro anos 6 (seis) 

Acima de quatro anos até seis anos 10 (dez) 

Acima de seis anos até oito anos 15 (quinze) 

Acima de oito anos 20 (vinte) 

1.5.1. Para fins de pontuação no quesito, será desclassificada a empresa que obtiver 
pontuação zero(0). 
1.5.2. A pontuação máxima será de 20 (vinte) pontos e a mínima de 3 (três). 
1.5.3. Cada empresa deverá comprovar seu tempo de atuação no mercado, apresentando o 
Contrato Social arquivado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 
 
2. DO CÁLCULO DO ÍNDICE TÉCNICO (IT):  
IT = PT (Proposta Técnica apresentada pelo licitante em análise)  
MAPT (maior Proposta Técnica entre as apresentadas pelos licitantes)  
2.1. Para fins de cálculo do Índice Técnico consideram-se como Proposta Técnica os pontos 
obtidos através da soma do resultado das tabelas I, II e III. 
 
3. DO CÁLCULO DO ÍNDICE DE PREÇOS (IP):  
IP = MEPP (Menor Proposta de Preço apresentada pelos licitantes)  
PP (Proposta do Preço apresentada pelo licitante em análise)  
3.1. Será desclassificada a proposta de preço que não atender às exigências deste edital ou 
que seja considerada, pela Comissão, como inexequível ou acima dos valores praticados no 
mercado. 
 
4. DO CÁLCULO DA MÉDIA FINAL (MF):  
4.1 Será considerada vencedora a proposta que atender às condições deste Edital e obtiver a 
maior Média Final = MF, conforme cálculo abaixo: 
 
MF = ITx3 + IPx7  
                  10  
4.2.No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á 
obrigatoriamente por Sorteio, em ato público, lavrando-se ata específica, para o qual todas as 
empresas serão convocadas, através de aviso no site oficial do município e contato telefônico. 
 
    Ivoti, 18 de dezembro de 2019. 
______________                                                           __________________________ 
  Adâni Corrêa                                                                  Vania Dressler dos Santos 
_________________    _________________________________ 
Marcelo Bernardes                                                             Secretario Alcido Ratzinger 
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   ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO 
 
 Termo de Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, que celebram entre si o 
MUNICÍPIO DE IVOTI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na 
Avenida Presidente Lucena, nº 3527, Centro, em Ivoti - RS, inscrito no CNPJ sob o nº 
88.254.909/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. MARTIN CESAR 

KALKMANN, doravante denominado CONTRATANTE, de um lado, e, de outro lado a 
empresa .., estabelecida na.., nº ....., Bairro ..., em ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....... , neste ato 
representada por ....., portador(a) do CPF sob nº ......,  e RG sob nº.., doravante denominada 
CONTRATADA, ajustam e acordam o presente contrato, nos termos autorizadores da Lei 
Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, conforme segue:  
 
CLAUSULA PRIMEIRA – Do Objeto: 
Contratação de empresa especializada para execução integral de concurso público, 
responsável pelo planejamento, organização e realização, correspondendo à elaboração de 
editais, realização de inscrições, elaboração, impressão, publicação, aplicação e correção das 
provas, bem como a resposta aos recursos referentes e demais procedimentos relacionados 
ao concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva do poder 
executivo do município de Ivoti/RS, observadas as condições estabelecidas no  Termo de 
Referência, anexo. 
1.1. A empresa contratada deverá realizar o certame e garantir a completa e efetiva execução 
do objeto explicitado neste Termo, com a observância das normas legais incidentes e demais 
disposições, elaborando e executando todos os procedimentos, incluindo: 
1.1.1. Diagnóstico prévio do Concurso Público, em conjunto com o Município, com 
levantamento de dados técnicos, legislação e normas, além da análise dos pré-requisitos e 
descrição das atribuições dos cargos submetidos ao processo de seleção. 
1.1.2. Disponibilização de endereço eletrônico próprio para a publicação de todos os atos 
referentes ao certame, tais como: editais, relatórios dos candidatos e notas de todas as etapas 
do concurso, cronograma de eventos e locais de provas, dentre outros atos administrativos 
relacionados. O Site da contratada também deverá disponibilizar legislações e outros 
informativos de interesse dos candidatos. 
1.1.3. Elaboração de Edital que regerá todo o Concurso Público conforme a legislação 
vigente, analisado e validado pelo Município, incluindo todos os elementos normativos do 
concurso e contendo todas as informações de interesse dos candidatos, tais como: descrição 
dos cargos, pré-requisitos, regime de trabalho, salário, critérios de aprovação e classificação, 
desempate, programas, conteúdo programático, bibliografia, cronograma de execução e 
outras relativas ao processo, em conformidade com as orientações do TCE/RS, bem como 
extrato para publicação junto à imprensa oficial. 
1.1.4. Elaboração de todos os editais e portarias necessárias, tais como: Portarias de 
designação de bancas e de nomeação de fiscais das provas; Divulgação das inscrições; 
Homologação das inscrições; Divulgação do horário e local da realização das provas; 
Divulgação de resultado das provas; Julgamento de recursos; Homologação do resultado 
final e Classificação dos candidatos. 
1.1.5. Apresentação de todos os editais, portarias e demais atos à Contratante, no formato de 
publicação que atenda às exigências da Imprensa Oficial, para aprovação e posterior 
publicação. 
1.1.6. Publicações oficiais dos avisos de realização do concurso; tais como: abertura, 
retificações, locais de provas e homologação final e demais publicações exigidas em lei, serão 
de responsabilidade do Município. A publicação poderá ser na forma de aviso/extrato, 
ficando sua íntegra disponível na internet. 
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1.1.7. A divulgação das etapas do referido concurso poderão ser realizadas pela empresa 
vencedora. 
1.1.8. Republicação de editais, portarias, comunicados e demais atos em caso de incorreção 
que comprometa os entendimentos/diretrizes essenciais para a realização do concurso, 
considerando que qualquer alteração de cláusula de edital já publicado deverá ser feita 
mediante a publicação de outro edital, observada a mesma publicidade utilizada. Se a 
alteração se relacionar com o programa ou outra condição essencial do concurso deverá ser 
reaberto o prazo de inscrição de candidatos. 
1.1.9. Disponibilização de endereço eletrônico para realização de inscrições (que deverão ser 
feitas exclusivamente via internet) em site próprio e com link específico, com espaço para 
cadastro e preenchimento dos dados pessoais e remessa pela rede online, devendo gerar 
boleto com código de barras para impressão e pagamento em qualquer agência bancária, 
com consulta de confirmação de pagamento e fornecimento do número de inscrição 
correspondente aos candidatos. Não serão admitidos, sob qualquer pretexto, inscrição 
condicional ou fornecimento parcial de documentos exigidos no edital. 
1.1.10. Apreciação das inscrições, devendo ser emitido edital de divulgação das inscrições 
após o encerramento do prazo com parecer de deferimento e indeferimento, concedendo 
prazo recursal às inscrições indeferidas, sendo de responsabilidade da empresa contratada a 
apreciação dos recursos interpostos, a emissão de parecer e a emissão de edital de 
homologação de inscrições. 
11.11. Disponibilização de inscrição a candidatos portadores de necessidades especiais. 
1.1.12. Providenciar os meios logísticos para efetuar eventuais devoluções de taxa de 
inscrição. 
1.1.13. Disponibilização de Cartão de Confirmação de Inscrição, que deverá conter dados 
relativos ao candidato, como: nome completo, número do documento de identidade, local de 
realização da prova, número de inscrição gerado pelo sistema, cargo escolhido, local para 
onde concorre, característica da vaga (ampla ou reservada a portadores de deficiência), além 
de orientações gerais para a realização da prova, sendo responsabilidade dos candidatos 
acompanharem às convocações realizadas pelos meios oficiais, bem como a impressão do 
referido Cartão. 
1.1.14. Elaboração de Programas e análise Técnica das Provas Teórico-Objetivas, devendo ser 
desenvolvida análise técnica e pedagógica dos programas e das provas para que estejam em 
consonância com os pré-requisitos exigidos para os cargos. 
1.1.15. Disponibilização de Banca Validadora para analisar as questões produzidas pelos 
profissionais responsáveis pela elaboração das provas, além de especialistas em correção 
técnica e ortográfica. 
1.1.16. Contratação de profissionais para formação das bancas examinadoras e executoras, 
devidamente cadastrados junto ao seu órgão de classe, observado o nível do cargo, o 
conteúdo programático e a bibliografia indicada no edital que regulamenta o certame. 
1.1.17. Garantia de originalidade das questões das provas a serem aplicadas, não podendo 
haver utilização de questões disponíveis para consulta via internet. 
1.1.18. Provas teórico-objetivas, reproduzidas de acordo com o número de inscritos, 
criptografadas durante o processo de montagem, com senhas, e armazenadas em cofre, com 
impressão adequada a atender os critérios de alto padrão de resolução, observado o processo 
de desidentificação das mesmas, embaladas e numeradas por sala de prova, em envelopes 
plásticos, opacos e lacrados, garantindo o sigilo e segurança indispensáveis à lisura do 
concurso. Estes envelopes deverão vir acondicionados em malotes com o devido lacre 
garantidor de sigilo e segurança. As provas serão de caráter classificatório e eliminatório, 
com avaliação das competências dos candidatos relativamente à percepção, compreensão e 
interpretação de textos em linguagem escrita verbal e não verbal; à capacidade de percepção 
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e raciocínio lógicos, à capacidade de conhecimento e noções em informática, ao 
conhecimento da legislação vigente e ao conhecimento pertinente às atribuições específicas 
do cargo, quando houver, contendo, no mínimo: 50 (cinquenta) questões para todos os 
cargos, sendo estas de múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de resposta e somente 01(uma) 
correta, conforme grade abaixo: 
 

Cargos de Nível Superior: 

 
Agente Técnico Fazendário,  
Arquiteto, Contador, Bibliotecario 

Língua Portuguesa – 10 
Informática - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos – 25 

Advogado, Enfermeiro, Farmacêutico, 
Fonoaudiólogo, Gestor de Recursos 
Humanos, Analista Ambiental, 
Biologo/Licenciador 

Língua Portuguesa – 10 
Raciocínio Lógico - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos – 25 

Professor - Educação Física, Professor - 
Ciências Físicas e Biológicas, Professor - 
Geografia, Professor – Música 

Língua Portuguesa – 10 
Legislação/Estrutura e Funcionamento - 05 
Fundamentos de Educação - 10  
Conhecimentos Específicos - 20 
 
Títulos  

Cargos de Nível Superior, sendo admitida a formação mínima de Nível Médio - 

Magistério: 

Professor - Educação Infantil 

Língua Portuguesa – 10 
Legislação/Estrutura e Funcionamento -05 
Fundamentos de Educação - 10 
Conhecimentos Específicos - 20 
 
Títulos 

Cargos de Nível Técnico: 

Técnico em Contabilidade 

Língua Portuguesa – 10 
Informática - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos – 25 

 
Técnico em Informática 
 

Língua Portuguesa – 10 
Raciocínio Lógico - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos – 25 

Técnico Agrícola, Técnico Ambiental, 
Técnico em Enfermagem, Técnico em 
Segurança do Trabalho 
 

Língua Portuguesa – 10 
Raciocínio Lógico - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos – 25 

Cargos de Nível Médio: 

Agente Administrativo 

Língua Portuguesa – 15 
Raciocínio Lógico - 10 
Informática - 10 
Legislação – 15 

 
Almoxarife, Atendente de Educação 

Língua Portuguesa – 15 
Raciocínio Lógico - 5 
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Infantil, Secretário de  
Escola, Telefonista-Recepcionista  

Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos – 20 

 
1.1.19. A prova terá peso 10, sendo que cada questão valerá 0.20. 
1.1.20. As questões da prova deverão ter peso igual, sendo que o candidato para ser 
aprovado deverá atingir, no mínimo 50% de acertos e não zerar nenhuma das disciplinas. 
Para os cargos de Professor, a prova de Títulos valerá 1,0 (um ponto) e a prova teórica 9,0 
(nove pontos). 
1.1.21. Preparação de todo o material a ser utilizado na aplicação das provas, como: relatórios 
de alocação, relação dos candidatos, lista de presença, atas de sala, termos de aplicação, 
materiais de escritório necessários ao desenvolvimento de atividades pela equipe, etc. 
1.1.22. Guarda, no mesmo cofre descrito no item 3.1.18, de todo o material utilizado na 
impressão das provas, inclusive chapas, fotolitos, laser filmes, ou qualquer outro tipo 
utilizado, restos de papéis e cadernos de questões não aproveitados, até o dia de aplicação 
das provas. 
1.1.23. Divulgação das datas, horários e locais das provas no endereço eletrônico da empresa, 
bem como para o e-mail dos candidatos. 
1.1.24. Aplicação das provas em data(s) a ser(em) definida(s), com fornecimento de caderno 
de questões e grade de resposta pré-identificada. 
1.1.25. Organização e logística dos espaços físicos, de fácil acesso, observadas as condições de 
atendimento aos candidatos portadores de necessidades especiais, e todas as operações 
concernentes à aplicação dos instrumentos de avaliação do concurso para aplicação das 
provas para todos os cargos, no mesmo dia e horário, em locais disponibilizados pelo 
Município, e, se insuficientes, em locais selecionados e às expensas da contratada, após 
aprovação da Municipalidade. Havendo necessidade, as provas poderão ser aplicadas em 
dois turnos, observada a exigência de aplicação das provas no mesmo dia e horário para os 
candidatos do mesmo cargo e/ou escolaridade. 
1.1.26. Fornecimento e indicação de equipe (em número suficiente) formada por 
Coordenador, Auxiliares, Fiscais, Volantes, Porteiros, Elaboradores de Prova, Comissão 
Técnica de Avaliação de Recursos, e demais profissionais responsáveis por todos os 
procedimentos, disponibilizando, no(s) dia(s) de realização das provas, de equipe de 
profissionais responsáveis pela recepção dos candidatos, distribuição e fiscalização da 
aplicação das provas, assim como demais profissionais necessários. 
1.1.27. Aplicação de provas para candidatos com necessidades especiais, quando solicitadas, 
podendo ser ampliadas, com o fornecimento de acompanhamento de ledor, intérprete de 
sinais - libras, e/ou auxílio para transcrição. 
1.1.28. Realização de revista magnética, ou seja, os candidatos que deixarem a sala de provas 
para irem ao banheiro serão revistados por detectores de metais na entrada e saída.  
1.1.29. Devolução dos locais de aplicação de provas no mesmo estado de conservação e 
limpeza que foram recebidos. 
1.1.30. Divulgação dos gabaritos em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas do término da 
realização da prova; com publicação na página do Concurso, com envio no formato de 
publicação da Imprensa Oficial à Contratante, para verificação e posterior publicação. 
1.1.31. Correção das provas teórico-objetivas através de leitura de escaneamento digital de 
cada grade de resposta, com possibilidade de acesso público e na presença da Comissão de 
Coordenação e Fiscalização Municipal, e publicação dos resultados com a lista dos nomes 
dos candidatos com as notas e disponibilização das grades de respostas aos candidatos no 
site, bem como do caderno de provas, permitindo eventual recurso, com posterior emissão 
de parecer. 
1.1.32. Disponibilização de acesso aos resultados por meio virtual aos candidatos. 
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1.1.33. Disponibilização da possibilidade de interposição de recursos por meio virtual aos 
candidatos. 
1.1.34. Recebimento dos recursos impetrados por meio de formulário eletrônico, 
exclusivamente. 
1.1.35. Julgamento dos recursos, de acordo com o estabelecido no edital do Concurso, pela 
banca responsável da empresa, contando com o apoio técnico dos profissionais responsáveis 
pela elaboração de cada prova, devendo ser emitido parecer individualizado para cada 
recurso, que será divulgado por edital. 
1.1.36. Emissão e divulgação do resultado do julgamento dos recursos na página do 
Concurso de acordo com o estabelecido no edital.  
1.1.37. Elaboração de subsídios às demandas judiciais e extrajudiciais e fornecimento de 
todas as informações necessárias, independentemente do término da participação.  
1.1.38. Prestação de atendimento aos candidatos ou a terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, 
públicas ou privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso, 
tornando disponíveis, para tanto, linha telefônica, correio eletrônico, sítio eletrônico, 
correspondência e outros. 
1.1.39. Avaliação de provas de títulos para todos os cargos de Professor aprovados na prova 
teórico-objetiva, segundo orientações do TCE/RS e regramentos definidos no edital do 
Concurso, devendo ser observado o percentual máximo permitido para o somatório da 
pontuação de títulos sobre o total de pontos do concurso. A empresa deverá observar, ainda, 
a razoabilidade na pontuação dos títulos em relação às atribuições do cargo, a correlação 
entre os títulos e as atribuições do cargo e a previsão dos itens avaliados na prova de títulos e 
a respectiva valoração. A contratada deverá receber a documentação para avaliação 
diretamente, podendo operacionalizar esse recebimento via correio, possibilitando a 
interposição de recursos após divulgação do resultado. 
1.1.40. Divulgação das notas e da classificação dos candidatos na rede Internet, na página do 
Concurso.  
1.1.41. Em caso de empate de candidatos classificados, será utilizado como último critério o 
sorteio, que deverá ser realizado pela empresa contratada pessoalmente na sede da mesma, 
cabendo a esta, inclusive, o fornecimento de editais de convocação e ata correspondentes. O 
sorteio será efetuado com possibilidade de acesso público e na presença da Comissão de 
Coordenação e Fiscalização Municipal. 
1.1.42. Reaplicação de provas em caso de vazamento de informações ou erros de impressão, 
sem custos adicionais em data(s) a ser (em) aprovada(s) pela Contratante. 
1.1.43. Reaplicação de provas em caso fortuito ou de força maior em data(s) a ser (em) 
aprovada(s) pela Contratante. 
1.1.44. Entrega do resultado final do concurso à Contratante. 
1.1.45. Garantia de sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando-se pela 
divulgação, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que 
comprometam a sua realização. 
1.1.46. Armazenagem, em local apropriado, pelo prazo de duração do concurso, dos 
formulários de inscrição, das folhas de respostas, das folhas de frequência, e das demais 
planilhas de todos os candidatos, bem como exemplares de todas as provas aplicadas no 
concurso. 
1.1.47. A empresa vencedora deverá disponibilizar conta bancária para captação do 
pagamento das inscrições, sendo que o repasse para as contas do município deverão ocorrer 
a cada 3(três) dias. 
1.1.48. A licitante deverá prestar o concurso, independentemente do número de candidatos 
com inscrições homologadas, nas seguintes condições: 
1.1.48.1. Pelo valor global da proposta, deverá atender até 5.000 inscrições homologadas. 
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1.1.48.2. A cada inscrição homologada que superar as 5.000 inscrições homologadas, será 
pago o percentual de 0,025% do valor global dos serviços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Preço: 
Pela prestação dos serviços objeto do presente contrato, pagará à CONTRATANTE à  
CONTRATADA o valor de R$ ..... ( ) 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Pagamento: 
Será efetuado o pagamento do valor total do Contrato após a homologação final do concurso, 
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com aprovação da Secretaria de 
Administração.  
3.1. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o objeto.  
3.2. A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do nº do Edital de Tomada de Preços e da Nota de Empenho, a fim 
de se acelerar o trâmite da prestação de serviços objeto deste certame e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 
 
CLÁUSULA QUARTA: Dos Prazos 
4.1. Após a assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar a minuta do edital para 
revisão e aprovação em 10 dias. O município terá 2 dias para analisá-la e aprová-la ou não, 
justificando os motivos. Caso seja aprovada, deverá ser publicado o edital no prazo de 2 dias, 
e caso necessite de alterações, a empresa deverá realizá-las em 2 dias e reapresentá-las para a 
aprovação do Município. Após a aprovação, a empresa deverá publicar o edital no prazo de 
2 dias.  
4.1.1 A empresa poderá apresentar uma vez a minuta e reapresentá-la com alterações uma 
vez. 
4.2. O prazo de inscrição não poderá ser inferior a 15 (quinze) nem superior a 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogado por prazo certo, se houver motivo que recomende a medida. 
4.3. Havendo inscrições indeferidas, será aberto prazo de 3 (três) dias úteis para interposição 
de recurso, quando serão examinados os pedidos e divulgado seu resultado. 
4.4. A aplicação das provas deverá ocorrer conforme avaliação da Administração. 
4.5. A divulgação dos gabaritos deverá ocorrer em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas do 
término de realização das provas, devendo ser concedido prazo recursal e após o seu 
encerramento emitido parecer com a decisão dos recursos. 
4.6. Após a publicação das notas das provas será facultado aos candidatos a interposição de 
recursos para revisão de provas, num prazo de 03 (três) dias úteis. 
4.7. Do resultado final das provas cabe reconsideração ao Prefeito Municipal, num prazo de 
03 (três) dias úteis, devendo constar as razões do pedido, fundamentadamente. 
4.8. Após a assinatura do contrato a empresa terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a 
sua execução total. 
4.9. Homologado o resultado final do concurso, será lançado edital com a classificação geral 
dos candidatos aprovados, quando, então, passará a fluir o prazo de validade do concurso, 
que será de 2 (dois) anos, prorrogável uma vez por igual período. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Da Rescisão 
O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, independentemente de qualquer 
notificação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA: 
a) falir, entrar em concordata ou se dissolver; 
b) não cumprir qualquer das obrigações estipuladas; 
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c) transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita do 
CONTRATANTE.  
Parágrafo Único – No caso de rescisão por um dos motivos prescritos nesta cláusula, a 
CONTRATADA receberá o valor correspondente aos serviços efetivamente realizados. 
 
CLÁUSULA SEXTA: Das Obrigações da Contratada 
São Obrigações da Contratada: 
a) executar os serviços propostos dentro das condições estipuladas no Termo de Referência; 
b) colocar a disposição da Contratante atendimento diferenciado para solução imediata de 
eventuais problemas no decorrer do contrato. 
c) apresentar e colocar à disposição da Contratante, soluções que mantenham a segurança e a 
qualidade dos serviços contratados; 
d) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sendo de exclusiva 
responsabilidade da Contratada as despesas com todos os encargos e obrigações pessoais, 
trabalhistas e fiscais; 
e) comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar 
os esclarecimentos julgados necessário; 
f) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminahndo profissionais com funções legalmente registradas em sua carteira de trabalho; 
g) Instruir seu empregado quanto à necessidade de acatar orientações da Contratante, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Segurança e Medicina de Trabalho; 
h) Possuir e empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos 
serviços. 
i) Responder por qualquer dano ou prejuizo causado  ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
por ação ou omissão sua e/ou de seu empregado, em decorrência  da execução dos serviços 
previstos neste edital. 
j) responsabilizar-se por eventuais reclamatórias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou ações 
judiciais de outra ordem, sendo que, se o Município for acionado judicialmente por 
funcionários e/ou prestadores de serviços da empresa Licitante, fará sua defesa, 
denunciando à lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em requerer a 
exclusão da lide do Município e fazer a defesa, sendo que, se ao final de qualquer demanda 
judicial, houver condenação do Município, a empresa Licitante, deverá expressamente 
responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentença ou acórdão, mas se assim 
não o fizer, o contrato a ser firmado poderá ser rescindido automaticamente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: Das Penalidades 
Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts. 86, 
87 e 88 da lei de licitações 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes circunstâncias: a 
natureza e a gravidade da infração contratual; os danos que o cometimento da infração 
ocasionar ao serviço e aos usuários; a vantagem auferida em virtude da infração; as 
circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da contratada. 
I-A recusa injustificada da assinatura do contrato será considerado como inadimplemento 
total do contrato e as penalidades a ser aplicadas são as previstas no inciso III, no que couber;  
II-O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, no 
valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 20 dias, sob 
pena de, ultrapassado esse prazo, caracterização de inadimplemento total do objeto do 
contrato, autorizando a aplicação de penalidades previstas no inciso III. 
a) a multa a que alude este inciso II não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta clausula, dependendo 
do dano causado ao interesse público. 
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b) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
respectivo contratado. 
III - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
a) advertência por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato; 
b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o inadimplemento por  
total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o inadimplemento por 

parcial, independente do percentual já concluído do contrato. 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo a ser arbitrado pela administração considerado o disposto no 
parágrafo 1°, não superior a 2 (dois) anos; 
d) considerando a gravidade das consequências do inadimplemento do contrato, poderá a 
administração declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
§ 2o As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do inciso III poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
§ 3o A sanção estabelecida na alínea “d”, do inciso III prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação 
ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.      
§ 4º: As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso III poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este instrumento e 
pela lei de licitações: 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
§ 5º: a aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a contratada de 
responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita 
praticada. 
 
CLÁUSULA OITAVA: Da Fiscalização 
Os responsáveis pela fiscalização do contrato são a Secretaria de Administração através dos 
membros constituídos da Comissão de Coordenação e Fiscalização de Concurso Público 
designados através de Portaria. 
 
CLÁUSULA NONA: Da Dotação Orçamentária 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 
Orçamentária:  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro: 
As partes elegem o foro da Comarca de Ivoti/RS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 
do presente instrumento. 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de 
igual teor e forma, na presença de testemunhas, para que surtam seus legais e jurídicos 
efeitos. 
 
Ivoti, aos dias de de  de 2019. 

                                      MARTIN CESAR KALKMANN 
                                CONTRATANTE 

 
CONTRATADA 

 
 

Fiscal do contrato 
 
Testemunhas:                                                           Ciente e de acordo: 
 

         Tomas Baumgarten Rost 
                                      Procurador 
                                     OAB/RS 059.666 
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                   ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Ao  
Município de Ivoti 
Av. Presidente Lucena, 35274 - Centro – Ivoti - RS 
Referente: Licitação modalidade Tomada de Preços Nº ___/____, 
Abertura__de___de____às__h __min. 
Proponente: 
a) Razão Social ___________________________________  
b) Endereço ______________________________________  
c) Telefone ____________________ E-mail ___________________________________  
d) CNPJ: ____________________________  
Assunto: PROPOSTA 
MD Comissão de Licitações 
Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio 
Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para___________________. 

Lote Quant Descrição Vl global 

01 01 un Contratação de empresa especializada para execução integral 
de concurso público, responsável pelo planejamento, 
organização e realização, correspondendo à elaboração de 
editais, realização de inscrições, elaboração, impressão, 
publicação, aplicação e correção das provas, bem como a 
resposta aos recursos referentes e demais procedimentos 
relacionados ao concurso público para preenchimento de 
vagas e formação de cadastro reserva do Poder Executivo do 
Municipio de Ivoti/RS.  

 

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-
nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. 
E em consonância aos referidos documentos, declaramos: 
 
1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas 
da minuta do contrato em anexo; 
 
2 - Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do 
conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias; 
 
3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou 
vantagens, para a prestação de serviços do objeto do presente certame. 
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante 
com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.  
 
Local e Data. __________________________________ 
Nome, Assinatura e Carimbo da Empresa. 
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PLANILHA DE CARGOS E PROVAS – ITEM ANEXO A PROPOSTA 

Cargos 
Componentes das Provas – nº de 

questões 
Valor Unitário 

do Cargo  

Cargos de Nível Superior: 
  

Agente Técnico Fazendário 
Língua Portuguesa - 10 
Informática - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos - 25 

  

Arquiteto   

Contador   

Bibliotecario 

 Advogado 

Língua Portuguesa - 10 
Raciocínio Lógico - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos - 25 

  

Enfermeiro   

Farmacêutico Fonoaudiólogo   

Gestor de Recursos Humanos   

Analista ambiental 

 Biologo licneciador 

 Professor - Educação Física Língua Portuguesa - 10 
Legislação/Estrutura e 
Funcionamento - 05 
Fundamentos de Educação - 10  
Conhecimentos Específicos - 20 

  

Professor - Ciências Físicas e Biológicas   

Professor – Geografia   

Professor – Música   

      

  Títulos   

Cargos de Nível Superior, sendo admitida a formação mínima de Nível Médio - Magistério: 
  

Professor - Educação Infantil 

Língua Portuguesa - 10 
Legislação/Estrutura e 
Funcionamento -05 
Fundamentos de Educação - 10 
Conhecimentos Específicos - 20 

  

  

Títulos 

Cargos de Nível Técnico:   

Técnico em Contabilidade 

Língua Portuguesa - 10 
Informática - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos - 25   
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Técnico em Informática 

Língua Portuguesa - 10 
Raciocínio Lógico - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos - 25   

Técnico Agrícola Língua Portuguesa - 10 
Raciocínio Lógico - 05 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos - 25 

  

Técnico Ambiental   

Técnico em Enfermagem   

Técnico em Segurança do Trabalho   

Cargos de Nível Médio:  

Agente Administrativo 

Língua Portuguesa - 15 
Raciocínio Lógico - 10 
Informática - 10 
Legislação – 15   

Almoxarife,  Língua Portuguesa - 15 
Raciocínio Lógico - 5 
Legislação - 10 
Conhecimentos Específicos - 20 

  

Atendente de Educação Infantil  

Secretário de Escola   

Telefonista-Recepcionista    
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ANEXO IV 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) __________, portador (a) da cédula de identidade 
nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pela Autarquia de 
__________, na modalidade de Tomada de Preços nº ___/2019, sob o nº ___/_____, na qualidade 
de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da 
empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas e praticar 
todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
 
Local e data.  
_______________________                                                                                                                          
Nome e Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa (firma reconhecida)  
 
 
1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste 
procedimento licitatório.  
 
2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, da Cópia do Contrato 
Social da Empresa, devidamente registrado, com últimas alterações; 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º DA CF/1988 
 
 
..........................(nome da empresa) .............., inscrita no CNPJ sob o nº ..................., por intermédio 
de seu representante legal, o(a) Sr.(a). ................................................, CI nº .................., CPF nº 
....................................., DECLARA, para fins do Pregão Presencial nº ___/____, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos, atendendo o disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela 
Lei nº 9.854/1999, bem como o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
Local e Data. 
 
 
 
........................................................................... 
(Diretor, Sócio-gerente ou equivalente) 
Carimbo da empresa 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 
....................(nome da empresa) ..........., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins da Tomada de 
Preços nº ___/____, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração 
pública, nos termos do inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/1993 e alterações, bem como, comunicará 
qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha a 
alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-
financeira. 
 
Local e Data. 
 
 
........................................................................... 
(Diretor, Sócio-gerente ou equivalente) 
Carimbo da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             


