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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 60/2018
EDITAL CONVITE Nº 001/2018

A Prefeitura de NOVO SÃO JOAQUIM, Estado de Mato Grosso, através de sua Comissão
Permanente de Licitação - CPL, nomeada pela Portaria n° 13/2018 de 02 de Janeiro de 2018, torna
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar em sessão pública, no próximo dia
21/12/2018 às 09h00min, na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim,
situada na Rua Cachoeira da fumaça, 77 – Bairro Jardim das Palmeiras, Novo São Joaquim/MT,
reunião para recebimento, análise e julgamento da documentação e das propostas relativas ao
certame, na Modalidade Convite, tipo Menor Preço, atendendo a todos os preceitos legais que
regulam a matéria, tudo de acordo com as condições estabelecidas pela Lei Federal Nº. 8.666/93 e
suas alterações posteriores.

Esta licitação será do tipo “MENOR PREÇO,” forma de julgamento “MENOR PREÇO
GLOBAL”. Será regida pela Lei № 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas
pela Lei № 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei № 9.648, de 28 de abril de 1.998.

O presente Convite, e seus anexos ficarão à disposição dos interessados na sede da
Prefeitura de Novo São Joaquim/MT, Rua Cachoeira da Fumaça, 77 – Bairro Jardim das Palmeiras,
Novo São Joaquim/MT, a partir da data de publicação do Aviso de Licitação, durante horário de
expediente, sem taxa de recolhimento, e no site da prefeitura: www.novosaojoaquim.mt.gov.br .

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DO QUADRO DE SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNCIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM – MT. CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

1.2. A realização e aplicação do Concurso Público se darão para os seguintes cargos abaixo
descriminados:

Vaga Cargo/Função Grau de Escolaridade Carga Horária
01 Alimentador de Aplic Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Almoxarife de Farmácia Ensino Médio Completo 40 hs semanais

05+CR Agente Administrativo Ensino Médio Completo 40 hs semanais

03+CR Agente de Serviços Gerais
(Merendeira)

Ensino Fundamental
Incompleto

40 hs semanais

03+CR Agente de Serviços Gerais
(Faxineira)

Ensino Fundamental
Incompleto

40 hs semanais
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05+CR Agente de Serviços Gerais
(Gari)

Ensino Fundamental
Incompleto

40 hs semanais

01+CR Assistente Social Ensino Superior + Registro
CREES

30 hs semanais

05+CR Assistente de Administrativo Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Auditor em Saúde Ensino Superior 40 hs semanais

02+CR Auxiliar de Saúde Bucal Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Ouvidor Geral do Município Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Odontólogo Ensino Superior + Registro
CRO

40 hs semanais

CR Engenheiro Civil Ensino Superior + Registro
CREA

30 hs semanais

01 Enfermeiro Registro no COREN 40 hs semanais

01+CR Fiscal de Tributos Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Fiscal de Transporte Escolar Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Fisioterapeuta Ensino Superior + Registro
Crefito

30 hs semanais

01 Lactarista Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Médico Veterinário Ensino Superior + Registro 20hs semanais

05+CR Monitor de Creche Ensino Médio Completo 40 hs semanais

05+CR Motorista CNH “D” Ensino Fundamental Completo 40 hs semanais

02+CR Operador de Maquinas
CNH “D”

Ensino Fundamental
Incompleto

40 hs semanais

01+CR Professor de Matemática Formação em Matemática 25 hs semanais

05+CR Professor Pedagogia Formação em Pedagogia 25 hs semanais
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1.3. As especificações dos serviços a serem realizados:

a) Elaboração do Edital do Concurso Público e os seus complementares (normativo,
convocação, gabaritos e resultados);

b) Preparação de ambientes e treinamento de equipe de aplicação;
c) Elaboração das provas escritas e práticas;
d) Aplicação das provas;
e) Montagem das Publicações Obrigatórias e Necessárias (envio do documento pronto

para que o responsável da Prefeitura Municipal encaminhe para os veículos de Publicação);
f) Correção de folhas definitivas de respostas por processamento eletrônico e entrega

de resultados finais com banco de dados dos aprovados;
g) Elaboração dos resultados do concurso público;
h) Respostas aos recursos.

1.4. DA ENTREGA DO OBJETO, DO PRAZO DE EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO
1.4.1. Os serviços deverão ser iniciados imediatamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias

úteis após a Ordem de Serviço;
1.4.2. As etapas da Prestação de Serviço deverão ser realizadas assim que encerrada a

anterior, respeitando sempre o prazo mínimo estipulado por lei;
1.4.3. Os serviços prestados deverão ser realizados como solicitado, sendo este

acompanhado por comissão própria para este fim;
1.4.4. Os serviços deverão ser refeitos sempre que não atender o solicitado ou não estiver de

acordo com o exigido legalmente.
1.4.5. O prazo de execução do objeto da licitação é de 150 (cento e cinquenta) dias, podendo

ser prorrogado, mediante termo aditivo na forma que prevê o inciso II do Art. 57 da Lei № 8.666 de
21/06/1993, alterada pela Lei № 8.883 de junho de 1994.

1.4.6. Os serviços deverão ser iniciados imediatamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis após a Ordem de Serviço e paralisados quando da emissão de ordem de paralisação, objeto
deste Convite.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas vinculadas ao objeto do presente contrato e ao seu pagamento para o
exercício de 2018/2019, correrão sob a seguinte dotação orçamentária:

Classificação: (24)
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2.006. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL
3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídico

01 Psicólogo Ensino Superior e Registro no
CRP

30 hs semanais

01 Técnico de Radiologia Ensino Médio + Registro na
Categoria

20 hs semanais

04+CR Técnico de Enfermagem Curso Técnico na Área 40 hs semanais
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar da presente licitação, empresas que possuam todo o objeto e
satisfaçam as condições exigidas neste Convite.

3.2. DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.2.1. Não poderá participar da presente licitação empresas:
a) Não poderão participar as empresas ou instituições das quais participem dirigentes ou

servidores das entidades promotoras desta licitação.
b) suspensa temporariamente do direito de participar de licitação ou impedida de contratar

com a administração.
c) declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal

8.666/93 e que não restabelecido sua idoneidade;
d) - Com falência decretada.

CLÁUSULA QUARTA - DAS ETAPAS

4.1. A licitação será realizada em 02 (duas) etapas assim distribuídas:

1ª Etapa: Fase da Habilitação.
2ª Etapa: Fase da Proposta Comercial.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

5.1. O envelope da Documentação deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação
automática da licitante, os documentos abaixo descritos, que deverão ser apresentados em original
ou fotocópia autenticada por cartório competente ou por Servidor da Prefeitura Municipal,
conforme o Artigo 32 da Lei 8.666/93.

5.2. Caso o proponente compareça na abertura da licitação deverá apresentar a respectiva
credencial fora do envelope de documentação.

5.3. Os documentos que não tiverem data de validade impressa em seu corpo serão
considerados válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão.

De acordo com o que segue:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

a). Registro comercial, no caso da empresa individual;
b). Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado na

Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;

c). Cópia da Cédula de Identidade (RG), Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
dos sócios da empresa Licitante;
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d). Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e). Declaração de comprovação, exigida para micro empresas e empresas de pequeno
porte, de enquadramento em um dos dois regimes, caso pretenda beneficiar-se na forma do
disposto na Lei Complementar nº 123/2006.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Alvará de Licença e Funcionamento, expedido pelo órgão municipal da sede da

licitante.
c) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, abrangendo as

contrições sociais previstas em lei;
d) Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para participar de

licitações;
e) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo

domicílio tributário, ou outra equivalente na forma da Lei;
f) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

DECLARAÇÕES

a) Declaração, sob penas de lei, que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de
18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não
mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na indicação de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme ANEXO VI.

b) Declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente
Convite e documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação, conforme ANEXO V.

c) Declaração de inexistência de fatos impeditivos a sua habilitação e de cumprimento
do disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, em atendimento ao
estabelecido nos artigos 32, § 2º e inciso V do art. 27, ambos da Lei n.º 8.666/93 e no Decreto
n.º 4.358/2002, preferencialmente conforme modelo do ANEXO III e IV deste Convite.

d) Declaração emitida e assinada pelo proponente e de que recebeu os documentos e de
que tomou conhecimento minucioso de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação, declarando, ainda, que não tem qualquer
dúvida sobre o objeto a ser licitado e que se julga capaz de prestar os serviços licitados, caso
seja adjudicatária do objeto desta licitação;

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido por pessoa jurídica de
direito público, em nome da interessada que comprove a experiência da licitante na
organização, elaboração e assessoria de CONCURSO PÚBLICO, sem qualquer restrição na
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qualidade dos serviços, (este (es) atestado (os) deverá (ão) ser elaborado em papel timbrado da
fornecedora do mesmo, e deverá ser original ou autenticado, identificado e devidamente
assinado), devendo conter o nome, o endereço e o telefone de contato dos atestantes, ou
qualquer outra forma de que a Prefeitura possa valer-se para manter contato com as instituições
declarantes.

5.4. Da Participação das MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
a) As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração de

comprovação de enquadramento em um dos dois regimes, para que possa ter o benefício do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
Complementar nº 123 de 14/12/2006, conforme modelo constante do ANEXO VII, a empresa
deverá apresentar junto à declaração a Certidão Simplificada Expedita pela Junta Comercial.

b) A não entrega da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou de Empresa de
Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido neste edital implicará na
anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei Complementar
123/06.

CLÁUSULA SEXTA - DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1. Proposta Comercial deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa, em papel
timbrado da proponente (se houver), sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes
essenciais, rubricada em todas as suas folhas;

6.2. Cada licitante deve apresentar somente uma Proposta Comercial;
6.3. A título de aceitabilidade, serão aceitas apenas as propostas que não ultrapasse o valor

de referência R$ 57.414,28 (cinquenta e sete mil quatrocentos e quatorze reais e vinte oito
centavos).

6.4. Na elaboração da Proposta Comercial, as licitantes deverão considerar as seguintes
condições:

6.5. Nas propostas de preços deveram estar inclusos todos os encargos comerciais e fiscais,
bem como outras despesas envolvidas na execução do objeto;

6.6. O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de sua apresentação;

6.7. Não serão aceitas Propostas que encontrar-se em desacordo com o estabelecido no
ITEM 6.3.

6.8. A apresentação da proposta comercial na licitação será considerada como evidência de
que a proponente examinou completamente o Convite, as especificações e demais documentos, que
as comparou entre si e que obteve as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto
duvidoso antes de preparar a sua proposta comercial e que os documentos da licitação lhe
permitiram preparar uma proposta comercial completa e satisfatória.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS
PROPOSTAS COMERCIAIS

7.1. A Documentação e as Propostas Comerciais deverão ser apresentadas em 02 (dois)
envelopes distintos, fechados, lacrados e endereçados à Comissão Permanente de Licitação,
contendo além da identificação da licitante, o que segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Convite Nº ___/2018
Abertura dia: ___/____/2018
Horário: ___ min horas

PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA COMERCIAL
Convite Nº ___/2018
Abertura: ___/____/2018
Horário: ___min horas
PROPONENTE:

7.2. Após o (a) Presidente da Comissão de Licitação declarar encerrado o prazo para
recebimento da documentação e das propostas, não serão recebidos outros documentos ou
propostas, nem serão permitidos adendos ou alterações nas que tiverem sido apresentadas,
ressalvada a faculdade de a Comissão Permanente de Licitação promover diligências para a
obtenção de informações e esclarecimentos complementares de quaisquer das licitantes;

7.3. O julgamento da HABILITAÇÃO e análise da PROPOSTA COMERCIAL poderá
ser realizado na mesma sessão de sua abertura, ou em outra convocada para este fim, a critério da
Comissão Permanente de Licitação;

7.4. A licitante que por qualquer motivo trocar o conteúdo dos envelopes, deixar de
apresentar a documentação solicitada, apresentá-la incompleta ou em desacordo com as disposições
deste Convite, será automaticamente inabilitado do presente processo licitatório;

7.5. De cada reunião será lavrada ata circunstanciada dos fatos relevantes, a qual será
subscrita pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes.

CLÁUSULA OITAVA - DA ABERTURA, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DA
DOCUMENTAÇÃO

8.1. Aberto o envelope dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – Envelope Nº. 01, os
documentos serão examinados e rubricados pelos representantes das licitantes presentes e pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação, podendo esta, a seu exclusivo critério, decidir pelo
exame e julgamento da documentação na mesma sessão ou em outra sessão, cuja data será
estipulada oportunamente;

8.2. Após a avaliação e o julgamento da documentação recebida, a Comissão Permanente de
Licitação divulgará o resultado da etapa de habilitação preliminar com a indicação dos nomes das
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empresas habilitadas a concorrer à próxima etapa da licitação e das inabilitadas e poderá iniciar
imediatamente, caso não haja manifestação de recursos contra o resultado do julgamento da
habilitação preliminar a análise e julgamento da PROPOSTA COMERCIAL, do Envelope N°. 02;

8.3. Para efeito de renúncia do direito de interpor recurso de que trata o item acima, a
licitante deverá apresentar procuração, conferindo ao seu representante legal poderes expressos para
manifestar a renúncia do recurso;

8.4. Decorrida a etapa de habilitação preliminar, não cabe desistência de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

CLÁUSULA NONA - DA ABERTURA E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

9.1. Somente será aberto o envelope da PROPOSTA COMERCIAL – Envelope N°. 02,
das empresas previamente habilitadas pela Comissão Permanente de Licitação, ficando os relativos
às propostas comerciais das empresas inabilitadas à sua disposição para retirá-los no prazo de 30
(trinta) dias, findo o qual serão inutilizados, sem quaisquer formalidades;

9.2. A análise e julgamento das propostas serão pelo critério de MENOR PREÇO
GLOBAL, de todas as licitantes que atenderem a todos os requisitos do Convite;

9.2.1. Valor Global apresentado deverá ter como parâmetro o valor de referência de R$
57.414,28 (cinquenta e sete mil quatrocentos e quatorze reais e vinte oito centavos), cotado por esta
administração junto a órgãos públicos que executaram serviços semelhantes ao objeto desta
licitação não podendo a proposta exceder este valor.

9.3. A Comissão Permanente de Licitação declarará como a LICITANTE VENCEDORA,
aquela que apresenta o MENOR PREÇO GLOBAL, para todo o objeto licitado;

9.4. Em caso de empate, a decisão será tomada através de sorteio, desde que não seja
hipótese de aplicação do que dispõe o artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006. Prevalecendo a
necessidade de sorteio, esse se processará em reunião previamente designada pela Comissão
Permanente de Licitação;

9.5. A Comissão Permanente de Licitação informará o resultado da avaliação da
PROPOSTA COMERCIAL, com a indicação dos nomes das empresas por ordem de
classificação, através de publicação em mural, abrindo-se o prazo legal para recursos
administrativos;

9.6. A adjudicação e a homologação deste ocorrerão após o decurso do prazo de recursos
administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serão efetuados em 04 (quatro) parcelas, conforme descrito na clausula

10.2. deste edital e em até 15 dias após emissão da nota fiscal, através de depósito bancário em

conta corrente da CONTRATADA, preferencialmente em bancos oficiais tais como Banco do

Brasil S/A e Caixa Econômica Federal.
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10.1.1. Para efetuar o pagamento o município irá realizar avaliação dos serviços prestados

em relação a conformidade, especificação, bem como qualidade e quantidade, de acordo com o

edital e proposta, para posterior atesto da Nota fiscal, onde esta será encaminhada para pagamento.

10.1.2 Se a qualidade do serviço executado não corresponder as especificações do objeto da

licitação, aquele será notificado, aplicando-se as penalidades cabiveis.

10.2. Os pagamentos serão efetuados para concurso e processo seletivo público de acordo

com o cronograma realizado e aprovado pela administração pública, e será pago de acordo com as

especificações abaixo, para cada modalidade:

a) Primeira parcela: 20% (dez por cento) na publicação do Edital;

b) Segunda parcela: 30% (quarenta por cento) em até 02 (dois) dias úteis após o término das
inscrições;

c) Terceira Parcela: 30% (trinta por cento) na realização das provas escritas e práticas.

d) Quarta Parcela 20% (vinte por cento) na entrega do relatório final e disponibilização de
arquivos para envio de informações tempestivas ao TCE-MT, nos moldes do layout fornecido pela
contratante

10.3. Os pagamentos serão efetuados em até o 15 (Quinze) dias após o recebimento

definitivo do serviço, mediante a emissão da nota fiscal/fatura, devidamente entregue e lançada no

Departamento Responsável e atestada pela Secretaria requisitante, sendo que em hipótese alguma

será efetuado pagamento antecipado.

10.3.1. As empresas deverão obrigatoriamente fornecer Nota Fiscal Eletrônica, conforme as
disposições contidas no RICMS/MT, combinando com o Protocolo ICMS 42/2009.20.4.2 Para fazer
jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá comprovar sua adimplência, apresentando todas as
certidões descritas na habilitação fiscal, referenciadas no item 8.1 III – Regularidade fiscal e
trabalhista

10.4. Não será efetuado qualquer pagamento à EMPRESA DETENTORA DO

CONTRATO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de

penalidade ou inadimplência com relação ào Contrato originado da Presente Carta Convite. Fica

vedada a emissão de boleto bancário, pois o único meio de pagamento a ser realizado pelo

município é através de depósito via banco conforme normatiza o edital.

10.5. O pagamento será feito mediante depósito na conta bancária fornecida pela

EMPRESA CONTRATADA, conforme informação do n.º da agência, banco e conta corrente na

referida Nota Fiscal.
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10.6. Deverá constar no corpo da Nota Fiscal o número do processo licitatório a que se refere
(Carta Convite nº -01/2018) e no verso atestado firmado pelo servidor encarregado de fiscalizar o
recebimento, comprovando a execução do serviço contratado;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Das decisões e atos no procedimento desta licitação caberá recurso no prazo de 02
(dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos seguintes casos:

11.1.2. Habilitação ou inabilitação da licitante;
11.1.3. Julgamento das propostas;
11.1.4. Anulação ou revogação da licitação.

11.2. Qualquer protesto, impugnação ou recurso a presente licitação, deverá ser dirigido à
Comissão Permanente de Licitação;

11.3. Não serão considerados os recursos que se baseiam em aditamento ou modificações da
proposta, bem como sobre matéria já decidida em grau de recurso;

11.4. Interposto o recurso, dele será dada ciência às licitantes, que poderão impugná-lo no
prazo de 02 (dois) dias úteis;

11.5. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por escrito,
aos interessados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ADJUDICAÇÃO

12.1. A Comissão Permanente de Licitação, à vista do resultado, proferirá sua decisão,
confirmando o resultado da licitação, adjudicando o objeto da licitação à licitante vencedora.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Após a Adjudicação, o mesmo poderá ser Homologado exclusivamente pelo Chefe do
Executivo Municipal, momento em que a licitante vencedora será convocada a assinar o Contrato.
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, caracterizará o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-o à penalidade de impedimento de participar em licitação perante
a Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio/MT, a contar da sua aplicação, podendo a Presidente
da CPL convidar o licitante que suceder na ordem de classificação, para assinar o Contrato nas
mesmas condições da primeira classificada, ou revogar a licitação;

13.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura do Contrato, observadas as
condições deste Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite, excluir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o dia de vencimento e estes prazos só serão considerados em dia de expediente da
Prefeitura Municipal;

14.2. É facultada à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, em qualquer
etapa da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
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processo licitatório, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originalmente da proposta;

14.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite perante a Prefeitura
Municipal, a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para
abertura dos envelopes de habilitação, às falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que
tal comunicação não terá efeito de recurso;

14.4. Serão de exclusiva responsabilidade da adjudicatária todas as despesas necessárias à
contratação, inclusive o registro do respectivo instrumento no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, se for o caso;

14.5. É vedado à contratada caucionar ou utilizar o contrato objeto da presente licitação,
para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal;

14.6. Todas as condições deste Convite e seus anexos, assim como os compromissos
assumidos pela Licitante através de sua proposta, farão parte do contrato independentemente de
transcrição;

14.7. Serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação na
sede da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim – MT, situado à Rua Cachoeira da Fumaça, Nº
77, Bairro Jardim das Palmeiras, Novo São Joaquim – MT, a partir da data de publicação do Aviso
de Licitação, durante o horário de expediente das 07:00 às 17:00, ou pelo telefone (66) 3479-1158
ou pelo e-mail: licitacao@novosaojoaquim.mt.gov.br .

14.8. Poderão ser constituídas comissões técnicas de livre escolha da Prefeitura Municipal,
para assessorar a Comissão Permanente de Licitações em qualquer etapa da licitação;

14.9. A entrega dos envelopes de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e da
PROPOSTA COMERCIAL implicam na total sujeição da licitante aos termos do Convite e seus
anexos, e a renúncia pelas empresas estrangeiras, a qualquer reclamação por via diplomática;

14.10. Os casos omissos neste Convite serão resolvidos pela Comissão Permanente de
Licitação, observando-se as orientações legais.

Novo São Joaquim – MT, 12 de Dezembro de 2018.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

GRACE MARA ALEXANDRE
SILVA

Secretária

ANDEBURGO FRANKLIN DA SILVA
Presidente

QUÉLITA ALVES MENDONÇA
Membro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1- INTRODUÇÃO

1.1. A Prefeitura de Novo São Joaquim – MT necessita Contratar empresa especializada
para prestar serviços na “Organização, Realização e aplicação de Concurso Público” no Município.

2 - OBJETIVO/JUSTIFICATIVA

2.1. Seleção de melhor proposta objetivando a Contratação de empresa especializada para
prestar serviços na “Organização, Realização e aplicação de Concurso Público” para o Poder
Executivo no Município de Novo São Joaquim – MT.

Por intermédio do presente procedimento licitatório, o Poder Executivo Municipal pretende
dar provimento as vagas existentes nos quadros de servidores do Município de Novo São
Joaquim/MT, atendendo ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, garantindo,
assim, a continuidade dos serviços prestados pelo poder público à sociedade.

Ademais, é imprescindível que o poder público atue de forma planejada, melhor
aproveitando os recursos orçamentários e humanos postos a sua disposição, com vistas a suprir as
necessidades das unidades públicas de prestação de serviços, estruturando assim a composição
mínima das equipes, garantindo o caráter de continuidade dos serviços.

Assim, considerando os Princípios da Moralidade, da Igualdade e da Competição, os quais
postulam a natureza do concurso público, garantindo a acessibilidade aos cargos públicos de
provimento efetivo é de extrema importância à realização de novo concurso para preenchimento das
vagas já existentes, bem como formar cadastro de reserva para futuras e eventuais vagas, a fim
de não sobrecarregar o bom funcionamento da Administração Pública Municipal.

3 - SERVIÇOS

3.1. CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.1.1. EDITAL – Os editais e os Comunicados relacionados com o Concurso Público serão
elaborados pela Empresa Vencedora com acompanhamento feito Pela Comissão da Prefeitura
Municipal de Novo São Joaquim - MT, com assessoramento do licitante vencedor, para verificar os
aspectos técnicos quanto à inscrição, às provas e à avaliação, a fim de que se coadunem com os
interesses e exigências legais da Administração.

I. Elenco de editais:
- Edital de abertura de inscrições;
- Edital de Inscrições Indeferidas e Deferidas;
- Edital de convocação para as provas objetivas;
- Edital de divulgação dos gabaritos;
- Edital do resultado das provas objetivas;
- Edital de convocação para as provas práticas; (caso necessário)
- Edital do resultado da prova prática; (caso necessário)
- Edital do resultado final.
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- Entre outros editais e comunicados importantes para o bom andamento do concurso
público.

II. INSCRIÇÕES – As inscrições para o Concurso Público deverão ser realizadas através
de site disponibilizado pela licitante vencedora, obedecendo aos procedimentos e regulamentos
divulgados em edital.

II. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS – As listas dos candidatos inscritos,
distribuídos por colégios e salas, serão disponibilizadas em sites oficiais da Prefeitura Municipal de
Novo São Joaquim/MT.

IV. PROVAS - O CONCURSO PÚBLICO constará das seguintes provas: teóricas
compatíveis com cada cargo e práticas quando for o caso. Recomenda-se que as provas sejam
elaboradas por bancas examinadoras compostas de docentes ou técnicos de alto nível, integrantes de
instituições de ensino superior ou órgão técnico, que se responsabilizarão pelas questões de cada
uma das provas.

V. PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS
LOCAIS DE EXAME – A Prefeitura de Novo São Joaquim – MT, disponibilizará os locais

para aplicação das provas;

VI. TREINAMENTO DE PESSOAL – O licitante vencedor deverá efetuar o treinamento
de coordenadores, fiscais de sala e fiscais volantes, elaborando manual de orientação sobre os
procedimentos e normas a serem adotadas.

VII. FOLHAS DE RESPOSTA – Os cartões de respostas serão providenciados pelo
licitante vencedor.

VIII. MATERIAL DE APLICAÇÃO – Serão providenciados pelo licitante vencedor, sem
ônus a Prefeitura de Novo São Joaquim - MT, formulários e impressos necessários para aplicação
das provas: setas indicativas; indicação de sanitário masculino e feminino; sala de coordenação;
indicação do nº das salas de prova; crachás do Coordenador / Fiscal / Apoio; duas listas de chamada
(uma para o Coordenador, outra para ser fixada no prédio para ciência dos candidatos; formulários
para candidato fora de local, correção de dados cadastrais, documento de identificação inadequado,
relação de ausentes, por sala; folhas de respostas óticas sem identificação, de reserva, para uso
eventual; por sala; lista de presença, para assinatura dos candidatos presentes.

IX. APLICAÇÃO DAS PROVAS – As provas serão aplicadas no Município de Novo São
Joaquim – MT, em data e horário definidos no cronograma.

X. COORDENAÇÃO GERAL – Para dar suporte aos coordenadores de aplicação de
provas e centralizar informações sobre o decorrer das provas, permanecerá de plantão pessoal
familiarizado com as normas, exigências e trâmites do processo. As despesas com a coordenação
correrão por conta do licitante vencedor.

XI. COORDENAÇÃO – Todo o trabalho de coordenação da aplicação das provas será de
responsabilidade do licitante vencedor, cujas despesas correrão por sua conta.
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XII. FISCALIZAÇÃO – O licitante vencedor deverá colocar fiscais de sala em número
suficiente para atender a seguinte distribuição, cujas despesas correrão por sua conta:

Salas com até 30 candidatos = 1 fiscal;

XIII. AVALIAÇÃO DAS PROVAS

- LEITURA ÓTICA – Os cartões resposta marcados pelos candidatos com caneta
esferográfica de tinta azul, serão diretamente lidas pelas leitoras óticas. Todo o trabalho de leitura
ótica e consistência dos resultados serão executados pelo licitante vencedor, sob sua integral
responsabilidade.

- PROCESSAMENTO EM COMPUTADOR – Os resultados gravados pela leitora ótica
serão processados em computadores, para seleção dos candidatos classificados no Concurso
Público. A seleção será feita de acordo com os critérios estabelecidos no Edital.

XIV. RESULTADO FINAL
LISTAGENS – O licitante vencedor processará o resultado final totalizando os pontos

obtidos e fornecerá à Prefeitura de Novo São Joaquim - MT, as seguintes listagens:
a) Relatório Geral em ordem alfabética, com a pontuação obtida em cada prova;
b) Relatório dos candidatos habilitados, em ordem alfabética;
c) Relatório de candidatos habilitados, em ordem de classificação.

OBS. Será fornecido á Prefeitura de Novo São Joaquim / MT, em arquivo eletrônico, dados
estatísticos aos relatórios acima citados.

XV. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS – A divulgação da lista de resultado final dos
candidatos classificados dar-se-á da mesma forma de publicidade dos editais de convocação, cujas
despesas correrão por conta do licitante vencedor.

XVI. FICHAS DE INSCRIÇÃO E FOLHAS DEFINITIVAS DE RESPOSTAS – Após
o encerramento do CONCURSO PÚBLICO, o licitante vencedor encaminhará a Prefeitura de Novo
São Joaquim - MT, no prazo de 20(vinte) dias, toda documentação referente ao processo para
arquivamento.

A) Todos os trabalhos deverão ser desenvolvidos em consonância com a Lei Orgânica
do Município de Novo São Joaquim - MT, Estatutos vigentes e demais normas jurídicas
municipais.

B) Poderá haver, desde que conveniente para a Administração e presentes motivos de
interesse público, substituição de cargos por outros de igual escolaridade, bem como
acréscimo ou supressão da quantidade de cargos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
permitido pela Lei Federal nº. 8.666/93.
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4. VALOR DE REFERÊNCIA

4.1. Valor de referência Global cotado por esta administração foi de R$ 57.414,28
(cinquenta e sete mil quatrocentos e quatorze reais e vinte oito centavos) tendo este valor como
limite para contratação.

5. PRAZO

5.1. Os serviços deverão ser iniciados imediatamente, num prazo máximo de 05 (cinco) dias
uteis após Ordem de Serviço.

6. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serão efetuados em 04 (quatro) parcelas, conforme descrito na clausula

10.2. deste edital e em até 15 dias após emissão da nota fiscal, através de depósito bancário em

conta corrente da CONTRATADA, preferencialmente em bancos oficiais tais como Banco do

Brasil S/A e Caixa Econômica Federal.

6.1.1. Para efetuar o pagamento o município irá realizar avaliação dos serviços prestados

em relação a conformidade, especificação, bem como qualidade e quantidade, de acordo com o

edital e proposta, para posterior atesto da Nota fiscal, onde esta será encaminhada para pagamento.

6.1.2 Se a qualidade do serviço executado não corresponder as especificações do objeto da

licitação, aquele será notificado, aplicando-se as penalidades cabiveis.

6.2. Os pagamentos serão efetuados para concurso e processo seletivo público de acordo

com o cronograma realizado e aprovado pela administração pública, e será pago de acordo com as

especificações abaixo, para cada modalidade:

a) Primeira parcela: 20% (dez por cento) na publicação do Edital;

b) Segunda parcela: 30% (quarenta por cento) em até 02 (dois) dias úteis após o término das
inscrições;

c) Terceira Parcela: 30% (trinta por cento) na realização das provas escritas e práticas.

d) Quarta Parcela 20% (vinte por cento) na entrega do relatório final e disponibilização de
arquivos para envio de informações tempestivas ao TCE-MT, nos moldes do layout fornecido pela
contratante

6.3. Os pagamentos serão efetuados em até o 15 (Quinze) dias após o recebimento

definitivo do serviço, mediante a emissão da nota fiscal/fatura, devidamente entregue e lançada no

Departamento Responsável e atestada pela Secretaria requisitante, sendo que em hipótese alguma

será efetuado pagamento antecipado.
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6.3.1. As empresas deverão obrigatoriamente fornecer Nota Fiscal Eletrônica, conforme as
disposições contidas no RICMS/MT, combinando com o Protocolo ICMS 42/2009.20.4.2 Para fazer
jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá comprovar sua adimplência, apresentando todas as
certidões descritas na habilitação fiscal, referenciadas no item 8.1 III – Regularidade fiscal e
trabalhista

6.4. Não será efetuado qualquer pagamento à EMPRESA DETENTORA DO CONTRATO

enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou

inadimplência com relação ào Contrato originado da Presente Carta Convite. Fica vedada a emissão

de boleto bancário, pois o único meio de pagamento a ser realizado pelo município é através de

depósito via banco conforme normatiza o edital.

6.5. O pagamento será feito mediante depósito na conta bancária fornecida pela EMPRESA

CONTRATADA, conforme informação do n.º da agência, banco e conta corrente na referida Nota

Fiscal.

6.6. Deverá constar no corpo da Nota Fiscal o número do processo licitatório a que se refere
(Carta Convite nº -01/2018) e no verso atestado firmado pelo servidor encarregado de fiscalizar o
recebimento, comprovando a execução do serviço contratado;

7. METODOLOGIA

7.1. Menor Preço Global.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Os proponentes deverão obedecer rigorosamente às condições previstas no edital.

8. QUADRO DE GARGOS

Vaga Cargo/Função Grau de Escolaridade Carga Horária
01 Alimentador de Aplic Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Almoxarife de Farmácia Ensino Médio Completo 40 hs semanais

05+CR Agente Administrativo Ensino Médio Completo 40 hs semanais

03+CR Agente de Serviços Gerais
(Merendeira)

Ensino Fundamental
Incompleto

40 hs semanais

03+CR Agente de Serviços Gerais
(Faxineira)

Ensino Fundamental
Incompleto

40 hs semanais

05+CR Agente de Serviços Gerais
(Gari)

Ensino Fundamental
Incompleto

40 hs semanais
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01+CR Assistente Social Ensino Superior + Registro
CREES

30 hs semanais

05+CR Assistente de Administrativo Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Auditor em Saúde Ensino Superior 40 hs semanais

02+CR Auxiliar de Saúde Bucal Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Ouvidor Geral do Município Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Odontólogo Ensino Superior + Registro
CRO

40 hs semanais

CR Engenheiro Civil Ensino Superior + Registro
CREA

30 hs semanais

01 Enfermeiro Registro no COREN 40 hs semanais

01+CR Fiscal de Tributos Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Fiscal de Transporte Escolar Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Fisioterapeuta Ensino Superior + Registro
Crefito

30 hs semanais

01 Lactarista Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Médico Veterinário Ensino Superior + Registro 20hs semanais

05+CR Monitor de Creche Ensino Médio Completo 40 hs semanais

05+CR Motorista CNH “D” Ensino Fundamental Completo 40 hs semanais

02+CR Operador de Maquinas
CNH “D”

Ensino Fundamental
Incompleto

40 hs semanais

01+CR Professor de Matemática Formação em Matemática 25 hs semanais

05+CR Professor Pedagogia Formação em Pedagogia 25 hs semanais

01 Psicólogo Ensino Superior e Registro no
CRP

30 hs semanais
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Novo São Joaquim/MT, 12 de Dezembro de 2018.

LEILA FERREIRA DE JESUS
Secretária Municipal de Administração

01 Técnico de Radiologia Ensino Médio + Registro na
Categoria

20 hs semanais

04+CR Técnico de Enfermagem Curso Técnico na Área 40 hs semanais
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA
Convite nº ___/2018

(Timbre da Empresa)

À COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT
CONVITE Nº _____/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DO QUADRO DE SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNCIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM – MT. CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Item Descrição Quantidade Valor em global

01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO,
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO E FORMAÇÃO
DE CADASTRO RESERVA DO QUADRO
DE SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNCIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM –
MT. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
DO EDITAL.

01

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Edital
DAS DESPESAS: Conforme Edital

_______________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CARIMBO CNPJ
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO
Convite nº ___/2018

(timbre da empresa)

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Nome da empresa:               ,CNPJ:          , com sede na rua (Av.)              N.º
Bairro:                 CEP:                     no Município de

Por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de
Convite nº ___/2018 - Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, DECLARA, sob as penas da
Lei, que:

Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da
habilitação;

Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII do Art.7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99;

Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo
Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou
tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 8666/93 e Inciso X, da Lei Complementar N.º
04/90)

Cidade- UF,      de Dezembro de  2018.

_________________________________-_
REPRESENTANTE LEGAL

RG:          /CPF:
CARIMBO CNPJ:
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO (MODELO)
CONVITE Nº ___/2018

(timbre da empresa)

Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos para Habilitação no Presente
Certame Licitatório.

(modelo de declaração)

______________________________, inscrita no CNPJ sob n.º _____________________,
por intermédio de seu representante legal, Sr (a) ____________________________________,
portador (a) da Carteira de Identidade n _________________ e do CPF n _____________,
declara, para os devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no Certame em
referência.

................................,        de                         de  2018.

_______________________________________
Assinatura do representante legal

Cargo: ................................................................

CPF ....................................................................
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ANEXO V - (DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

DA QUALIFICAÇÃO)
CONVITE Nº __/2018

(timbre da empresa)

DECLARAÇÃO

A empresa ____________________, declara, expressamente, que se sujeita às condições
estabelecidas no edital de CONVITE № __/2018 em consideração e dos respectivos anexos e
documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador
quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e
demonstrem integral possibilidade de executar os serviços.

O representante legal o Sr. ______________ da presente declara, em nome da referida
proponente, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação, objeto
do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo
32, parágrafo 2º, e Artigo 97 de Lei № 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

________________-MT, ___ de ___ de 2018.

___________________________________________________________
(Assinatura do representante legal da Licitante)
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ANEXO VI - (MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
– DECRETO FEDERAL 4.358/2002)

CONVITE № __/2018

(timbre da empresa)

DECLARAÇÃO

A empresa ................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr. (a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

_____________-MT, ___ de ___ de 2018.

___________________________________________________________
(Assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante)
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ANEXO VII – MODELO REQUERIMENTO ME/EPP
CONVITE № ___/2018

(timbre da empresa)

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei
Complementar nº 123/2006)

Eu _____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade
R.G. nº. ______________ - SSP/_____ e do CPF/MF nº________________, representante da
empresa ____________________________________, CNPJ/MF nº _______________________,
solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua
participação na licitação, modalidade CARTA CONVITE Nº __/2018 –, seja dado o tratamento
diferenciado concedido a essas empresas com base na Lei Complementar nº. 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §
4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO
SIMPLIFICADA emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte.

________________-MT, _________ de ________ de 2018.

___________________________________________________________
(Assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante)

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO
PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E DEVERÁ SER
ENTREGUE FORA DO ENVELOPE E A CERTIDÃO SIMPLIFICADA EXPEDITA PELA
JUNTA COMERCIAL. ESTE REQUERIMENTO É OBRIGATÓRIO PARA QUEM
QUISER USUFRUIR DO BENEFÍCIO.
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ANEXO VIII
CONVITE № ___/2018

(timbre da empresa)

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

A empresa ________________ (razão social) _______________, inscrita no CNPJ sob o
número ________________________, em atenção ao edital de CONVITE № ___/2018, declara:

a) ter tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito
cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da documentação
integrante do edital, seja por meio de informações obtidas no órgão licitador.

b) que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse conhecimento, e
que visitou os locais dos serviços, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução.

c) estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial, constantes
do edital e minuta contratual.

d) que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou
eventuais subcontratados são servidores do órgão licitador.

e) que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as
disposições contidas na Lei № 8.666/1993, suas alterações e demais disposições legais.

______-MT, ___ de ___ de 2018.

___________________________________________________________
(Assinatura do representante legal da Licitante)
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO Nº____/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2018, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, ONDE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT E A EMPRESA
____________________________________.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM, pessoa jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ sob o nº 03.238.581/0001-92, com sede na Rua Cachoeira da Fumaça, 77 Jardim das Palmeiras –
Novo São Joaquim - MT, neste ato legalmente representado por seu Prefeito Municipal ANTÔNIO
AUGUSTO JORDÃO, brasileiro, divorciado, pecuarista, residente e domiciliado à Rua Cabral de Melo, n°
519, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, portador do RG n° 7317805/SSP-SP e CPF n° 724.681.908-82,
denominada como CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
___________________________________, cadastrada no CNPJ nº _______________________, Inscrição
estadual nº _______________ sito a ______________________nº___, Bairro ________, CEP: ________,
na cidade de __________________, Estado de ____, representada neste ato por seu (sua) representante
legal o Sr(a). __________________________, ______________, _______________, portador(a) da RG nº
______________________/SSP-______ e CPF nº _______________________, residente e domiciliado(a)
na cidade de _________________________, Estado de ____, chamado simplesmente de CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente contrato nos termos do processo licitatório n° 60/2018 de 30 de novembro de
2018, realizado na modalidade de Carta Convite nº. 01/2018, com abertura em 21 do mês dezembro 2018 e
Homologação em _______________, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DO QUADRO DE SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNCIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM – MT.

1.2. A realização e aplicação do Concurso Público se darão para os seguintes cargos abaixo
descriminados:

Vaga Cargo/Função Grau de Escolaridade Carga Horária
01 Alimentador de Aplic Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Almoxarife de Farmácia Ensino Médio Completo 40 hs semanais

05+CR Agente Administrativo Ensino Médio Completo 40 hs semanais

03+CR Agente de Serviços Gerais
(Merendeira)

Ensino Fundamental
Incompleto

40 hs semanais
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03+CR Agente de Serviços Gerais
(Faxineira)

Ensino Fundamental
Incompleto

40 hs semanais

05+CR Agente de Serviços Gerais
(Gari)

Ensino Fundamental
Incompleto

40 hs semanais

01+CR Assistente Social Ensino Superior + Registro
CREES

30 hs semanais

05+CR Assistente de Administrativo Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Auditor em Saúde Ensino Superior 40 hs semanais

02+CR Auxiliar de Saúde Bucal Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Ouvidor Geral do Município Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Odontólogo Ensino Superior + Registro
CRO

40 hs semanais

CR Engenheiro Civil Ensino Superior + Registro
CREA

30 hs semanais

01 Enfermeiro Registro no COREN 40 hs semanais

01+CR Fiscal de Tributos Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Fiscal de Transporte Escolar Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Fisioterapeuta Ensino Superior + Registro
Crefito

30 hs semanais

01 Lactarista Ensino Médio Completo 40 hs semanais

01 Médico Veterinário Ensino Superior + Registro 20hs semanais

05+CR Monitor de Creche Ensino Médio Completo 40 hs semanais

05+CR Motorista CNH “D” Ensino Fundamental Completo 40 hs semanais

02+CR Operador de Maquinas
CNH “D”

Ensino Fundamental
Incompleto

40 hs semanais

01+CR Professor de Matemática Formação em Matemática 25 hs semanais
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1.3. As especificações dos serviços a serem realizados:

a) Elaboração do Edital do Concurso Público e os seus complementares (normativo,
convocação, gabaritos e resultados);

b) Preparação de ambientes e treinamento de equipe de aplicação;
c) Elaboração das provas escritas e práticas;
d) Aplicação das provas;
e) Montagem das Publicações Obrigatórias e Necessárias (envio do documento pronto

para que o responsável da Prefeitura Municipal encaminhe para os veículos de Publicação);
f) Correção de folhas definitivas de respostas por processamento eletrônico e entrega

de resultados finais com banco de dados dos aprovados;
g) Elaboração dos resultados do concurso público;
h) Respostas aos recursos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VÍNCULO AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

2.1. Como bem determina o art. 55, XI da Lei Federal n.º 8.666/93 este contrato tem como
base o Convite nº ___/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZO

3.1. O regime de execução é o de empreitada por preço por preço GLOBAL, nos termos da
Lei nº 8.666/93.

3.2. DA ENTREGA DO OBJETO, DO PRAZO DE EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO
3.2.1. Os serviços deverão ser iniciados imediatamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias

úteis após a Ordem de Serviço;
3.2.2. As etapas da Prestação de Serviço deverão ser realizadas assim que encerrada a

anterior, respeitando sempre o prazo mínimo estipulado por lei;
3.2.3. Os serviços prestados deverão ser realizados como solicitado, sendo este

acompanhado por comissão própria para este fim;
3.2.4. Os serviços deverão ser refeitos sempre que não atender o solicitado ou não estiver de

acordo com o exigido legalmente.
3.2.5. O prazo de execução do objeto da licitação é de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser

prorrogado, mediante termo aditivo na forma que prevê o inciso II do Art. 57 da Lei № 8.666 de
21/06/1993, alterada pela Lei № 8.883 de junho de 1994.

05+CR Professor Pedagogia Formação em Pedagogia 25 hs semanais

01 Psicólogo Ensino Superior e Registro no
CRP

30 hs semanais

01 Técnico de Radiologia Ensino Médio + Registro na
Categoria

20 hs semanais

04+CR Técnico de Enfermagem Curso Técnico na Área 40 hs semanais
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3.2.6. Os serviços deverão ser iniciados imediatamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis após a Ordem de Serviço e paralisados quando da emissão de ordem de paralisação, objeto
deste Convite.

CLÁUSULA QUARTA – DO INICÍO E DURAÇÃO

4.1. O presente contrato terá início na data de sua assinatura com duração de 04 (quatro)
meses, podendo ser prorrogado a critério da administração, observada a legislação aplicável.

4.2. O presente contrato é prorrogável na forma do art. 57, I, II ou § 1º, da Lei Federal nº
8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Receberá a CONTRATADA pelos serviços citados no objeto do Contrato, o valor total
____ (_______ ), podendo este ser reajustado dentro do prazo de validade para fins de
restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serão efetuados em 04 (quatro) parcelas, conforme descrito na clausula

10.2. deste edital e em até 15 dias após emissão da nota fiscal, através de depósito bancário em

conta corrente da CONTRATADA, preferencialmente em bancos oficiais tais como Banco do

Brasil S/A e Caixa Econômica Federal.

6.1.1. Para efetuar o pagamento o município irá realizar avaliação dos serviços prestados

em relação a conformidade, especificação, bem como qualidade e quantidade, de acordo com o

edital e proposta, 20ra posterior atesto da Nota fiscal, onde esta será encaminhada para pagamento.

6.1.2 Se a qualidade do serviço executado não corresponder as especificações do objeto da

licitação, aquele será notificado, aplicando-se as penalidades cabiveis.

6.2. Os pagamentos serão efetuados para concurso e processo seletivo público de acordo

com o cronograma realizado e aprovado pela administração pública, e será pago de acordo com as

especificações abaixo, para cada modalidade:

a) Primeira parcela: 20% (dez por cento) na publicação do Edital;

b) Segunda parcela: 30% (quarenta por cento) em até 02 (dois) dias úteis após o término das
inscrições;

c) Terceira Parcela: 30% (trinta por cento) na realização das provas escritas e práticas.

d) Quarta Parcela 20% (vinte por cento) na entrega do relatório final e disponibilização de
arquivos para envio de informações tempestivas ao TCE-MT, nos moldes do layout fornecido pela
contratante
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6.3. Os pagamentos serão efetuados em até o 15 (Quinze) dias após o recebimento

definitivo do serviço, mediante a emissão da nota fiscal/fatura, devidamente entregue e lançada no

Departamento Responsável e atestada pela Secretaria requisitante, sendo que em hipótese alguma

será efetuado pagamento antecipado.

6.3.1. As empresas deverão obrigatoriamente fornecer Nota Fiscal Eletrônica, conforme as
disposições contidas no RICMS/MT, combinando com o Protocolo ICMS 42/2009.20.4.2 Para fazer
jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá comprovar sua adimplência, apresentando todas as
certidões descritas na habilitação fiscal, referenciadas no item 8.1 III – Regularidade fiscal e
trabalhista

6.4. Não será efetuado qualquer pagamento à EMPRESA DETENTORA DO CONTRATO

enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou

inadimplência com relação ào Contrato originado da Presente Carta Convite. Fica vedada a emissão

de boleto bancário, pois o único meio de pagamento a ser realizado pelo município é através de

depósito via banco conforme normatiza o edital.

6.5. O pagamento será feito mediante depósito na conta bancária fornecida pela EMPRESA

CONTRATADA, conforme informação do n.º da agência, banco e conta corrente na referida Nota

Fiscal.

6.6. Deverá constar no corpo da Nota Fiscal o número do processo licitatório a que se refere
(Carta Convite nº -01/2018) e no verso atestado firmado pelo servidor encarregado de fiscalizar o
recebimento, comprovando a execução do serviço contratado;

CLÁUSULA SETIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

7.1. Se houver qualquer reajustamento ou outra mudança que se fizer necessária, deverá
ocorrer sob o fulcro da Seção III, do Capítulo III da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO

8.1. Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada
pelo (a) servidor (a) ________, matricula __, RG ____ SSP/MT, ___ e CPF Nº ____.

8.2. O (a) gestor (a) deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: proceder ao
acompanhamento técnico da execução dos serviços; fiscalizar a execução do contrato quanto à
qualidade desejada, comunicar à CONTRATADA o descumprimento do contrato e indicar os
procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; solicitar a aplicação de sanções pelo
descumprimento de cláusula contratual; atestar as notas fiscais para efeito de pagamento; solicitar à
CONTRATADA e ao seu preposto todas as providências necessárias á boa execução dos serviços
contratados.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO
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9.1. As despesas vinculadas ao objeto do presente contrato e ao seu pagamento para o
exercício de 2018/2019, correrão sob a seguinte dotação orçamentária:

Classificação: (24)
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2.006. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL
3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídico

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS DE RESCISÃO

10.1. Desde já fica resguardado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato, se
verificado a aplicabilidade do art. 58, II c/c art. 79, I e/ou art. 55, IX c/c art. 77 da Lei Federal n.º
8.666/93.

10.2. Constituem ainda, possibilidades de rescisão contratual, aquelas hipóteses
mencionadas à Seção V do Capítulo III desse mesmo diploma.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DESPESAS

12.1. Todas as despesas tributárias e encargos legais e de pessoal são de responsabilidade de
adimplência da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

12.1 - São responsabilidades básicas da CONTRATADA:

a). Executar o objeto deste com lisura;
b). Cumprir incondicionalmente as cláusulas aqui avençadas;
c). Resguardar o interesse público e coletivo da outra parte.

12.2 - São responsabilidades básicas do CONTRATANTE:

a). Auxiliar em todos os sentidos a boa execução do contrato;
b). Cumprir incondicionalmente as cláusulas aqui avençadas;
c). Tomar as medidas necessárias para a formalização plena do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Aplicar-se-á como penalidade às disposições da Seção V, do Capítulo III da Lei
Federal 8.666/93, sem prejuízo as perdas e danos devidamente comprovados, bem como àquelas
sanções previstas ao longo do Capítulo IV desse mesmo diploma.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  AOS CASOS

OMISSOS

14.1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
14.2. Lei de Licitações e Contratos - Lei Federal n.º 8.666/93 e as alterações posteriores;
14.3. Supletivamente o Código Civil Brasileiro, no que tange a Teoria Geral dos Contratos;
14.4. Subsidiariamente toda a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES

15.1. O contratado manterá, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Félix do Araguaia - MT com recusa expressa de
qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato.

16.2. E por estarem assim justos e convencionados, após lido e achado conforme o presente,
as partes assinam em 03 (três) vias de igual teor, comprometendo-se, na presença de duas
testemunhas, a cumprirem na integra as cláusulas avençadas.

Novo São Joaquim - MT ____ de ____________ de 2018.

_____________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT

ANTÕNIO AUGUSTO JORDÃO
Prefeito Municipal

________________________________________
CONTRATADA

Responsável
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1ª TESTEMUNHA:

NOME COMPLETO:_____________________________________________________
Nº RG:________________________________ORGÃOEXPEDIDOR_______________

ASSINATURA:_________________________________________

2ª TESTEMUNHA:

NOME COMPLETO:_____________________________________________________
Nº RG:________________________________ORGÃOEXPEDIDOR_______________

ASSINATURA: _______________________________

O presente Contrato foi analisado e aprovado pela Assessoria Jurídica da Administração.

Em ____de ____________ de 2.018.

________________________________________
CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA

Procuradora Jurídica Municipal
OAB/MT 13983A
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AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: CONVITE Nº 01/2018
Tipo: Menor Preço Global

Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DO QUADRO DE SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNCIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM – MT. CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

O MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT, através de sua Comissão Permanente de
Licitação, torna público a todos os interessados que realizará às 09h00min, do dia 21/12/2018.
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE, regida pela Lei 8.666/93, para aquisição do objeto
supracitado.

Foram convidados três participantes nos termos do § 3º do art. 22 da Lei 8.666/93, ficando o
convite estendido aos demais cadastrados no ramo que manifestarem seu interesse com
antecedência de até 24 horas daquela marcada para apresentação das propostas.

Outras informações e edital completo poderão ser retiradas na sala de licitação da Prefeitura,
com a Comissão Permanente de Licitação ou no site www.novosaojoaquim.mt.gov.br.

NOVO SÃO JOAQUIM - MT, 12 de Dezembro de 2018.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

GRACE MARA ALEXANDRE
SILVA

Secretária

ANDEBURGO FRANKLIN DA SILVA
Presidente

QUÉLITA ALVES MENDONÇA
Membro



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ 03.238.581/0001-92

Rua Cachoeira da Fumaça, 77, Jardim das Palmeiras-Novo São Joaquim-MT
CEP: 78625000 Fone (Fax) (66) 3479-1158
Site:www.novosaojoaquim.mt.gov.br
Webmail: licitacao@novosaojoaquim.mt.gov.br

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CONVITE

CONVITE Nº __/2018.
(artigo 21, IV da Lei 8.666/93).
(artigo 22, III, § 3º e § 6º da Lei 8.666/93).

Empresa Convidada: ___________________________
Endereço:
Bairro:
Cidade: ______________ CEP: ______________
CNPJ: ____________________

Declaramos para os devidos fins que foi entregue a esta empresa o Convite nº ___/2018 e
seus anexos, dentro do prazo determinado pelo artigo 21, IV da Lei Federal 8.666/93, ou seja, de
cinco dias úteis antes da data prevista para a Licitação (___/2018) e comunicamos que certificamos
também a ciência de todas as especificações, prazos e demais exigências nela contida, sendo a
abertura para o dia __/__/2018 as __h00min.

__________ - ___ de Dezembro de 2018.

______________________________
Empresa:
CNPJ:
Responsável:


