
   
  

 
Estado da Paraíba 

Município de São José de Espinharas  
Prefeitura Municipal 

CNPJ Nº 08.882.730/0001-75 
 

 
RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de concurso e processo seletivo simplificado de 
provas e títulos para o provimento de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São José de 
Espinharas – PB, para os níveis fundamental, médio e superior. 
 
Razão Social: 

CNPJ Nº 

Endereço: 

Cidade:                                          Estado: 

Telefone:  

Pessoa para contato: 

E-mail:  
 
DECLARAÇÃO: 
 
O INTERESSADO ACIMA QUALIFICADO DECLARA HAVER RECEBIDO O RESPECTIVO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS A PARTICIPAÇÃO 
NESTA LICITAÇÃO, BEM COMO TOMADO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS 
DA MESMA.  
 
Local, ___ de _____________ de 2018.  
 

________________________ 
Assinatura 

 
 
Senhor Licitante, Visando comunicação futura entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE 
ESPINHARAS/PB e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital 
servindo de habilitação e remeter a CPL pelo e-mail: licitacao@XXXXX.com para eventuais comunicações 
aos interessados, quando necessário. A não remessa do recibo exime a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DE ESPINHARAS/PBE/OU PRESIDENTE DA COMISSÃO da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ____ de _______________ de 2018. 
 
 
 

MARIA DAGUIA ARAÚJO SOUSA 
Presidente da Comissão 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2018 
 
TIPO : TÉCNICA E PREÇO 
FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA  
SECRETARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PROCESSO: 180504TP00004 
 
DATA DE ABERTURA: 10/07/2018  
LOCAL : Sede da Prefeitura - Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB 
HORÁRIO: 09:00 Horas 
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada para realização de 
concurso e processo seletivo simplificado de provas e títulos para o provimento de vagas no quadro de pessoal 
da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, para os níveis fundamental, médio e superior.  
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS , pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, Órgão da Administração Direta, inscrita no CNPJ: 08.882.730/0001-75 com sede na Praça Bossuet 
Wanderley Nº 61 Centro - São José de Espinharas – PB, torna público para o conhecimento dos interessados, 
que às 09:00 horas do dia 10 de Julho de 2018, se reunirá a Comissão de Licitação,  que fará realizar licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 00004/2018, do tipo TÉCNICA E PREÇO , com a finalidade de 
processar a licitação nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
1 – DISPOSIÇÃO INICIAIS 
 
1.1 - A presente licitação é realizada na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo Técnica e Preço, de 
acordo com disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, normas contidas neste 
Edital e sua Minuta de Contrato, anexos, bem como as demais disposições legais cabíveis na espécie. 
1.2 - Será disponibilizado na sede da prefeitura, Setor de Licitações, o Edital da presente licitação e todos os 
avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes ao edital.  
1.3 - Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de Credenciamento; 
Anexo III – Modelo de Declaração específica de que a proponente não foi declarada Inidônea para licitar ou 
contratar com o Poder Público; 
Anexo IV – Modelo de declaração que a proponente não emprega menor de 16 anos; 
Anexo V – Minuta do Contrato; 
Anexo VI – Modelo Proposta Financeira; 
Anexo VII – Modelo de Declaração de aceitação das condições do edital; 
Anexo VIII – Modelo Relação Nominal Equipe Técnica.   
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1 - A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada para realização de concurso 
e processo seletivo simplificado de provas e títulos para o provimento de vagas no quadro de pessoal da 
Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, para os níveis fundamental, médio e superior. 
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2.2 – O prazo para conclusão dos trabalhos será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado a critério do Município.  
 
2.3 - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA  
2.3.1   São obrigações da contratada: 
2.3.1.1  Realizar os trabalhos que lhe são atribuídos com estrita observância aos preceitos da transparência, 
impessoalidade, moralidade, eficiência e legalidade, considerando as normas legais municipais, estaduais e 
federais que norteiam o assunto;  
2.3.1.2  Possuir estrutura própria como leitor de gabarito e sistema de informação, apropriada e capaz de 
atender as obrigações por parte da contratada; 
2.3.1.3 Adaptar o sistema de informação com vistas às necessidades da contratante;  
2.3.1.4  Receber as inscrições dos candidatos, por meio eletrônico, conforme especificado no item 2.5 do 
edital; 
2.3.1.5 Receber e analisar os requerimentos de isenção da taxa de inscrição, de acordo com o previsto em 
legislação municipal e edital de concurso;  
2.3.1.6 Fornecer arquivo digital dos candidatos inscritos, contendo todos os dados e informações contidos na 
ficha de inscrição destes;  
2.3.1.7 Adaptar as provas e os locais de realização das provas de acordo com as necessidades declaradas por 
candidatos com deficiência, devidamente homologadas e autorizadas pela Comissão Organizadora de 
Concursos do Município;  
2.3.1.8  Disponibilizar no site da contratada todas as informações referentes ao concurso, tais como: editais, 
avisos, gabaritos e outros, para consulta e impressão; 
2.3.1.9  Disponibilizar o cartão de inscrição dos candidatos para consulta e impressão via Internet; 
2.3.1.10 Elaborar, aplicar e corrigir a prova escrita, para os cargos previstos no item 2.4, de acordo com as 
especificações descritas no item 2.6; 
2.3.1.10.1 Para a elaboração das provas a contratada deverá levar em consideração as especificidades do cargo, 
tais como: nível de escolaridade, conteúdo programático e atribuições do cargo.  
2.3.1.11 Organizar, aplicar e apurar as provas práticas, conforme especificado no item 2.7; 
2.3.1.12 Fornecer os resultados das provas escritas e práticas, por cargo, com classificação e desempate, 
contendo: número da inscrição, nome do candidato, número do documento de identificação, data de 
nascimento e total de acertos nas questões específicas, quando couber, por meio de documento impresso, 
devidamente assinado, e em arquivo de editor de texto ou planilha eletrônica; 
2.3.1.13 Disponibilizar e remunerar os fiscais, coordenadores e equipes responsáveis pela segurança e de 
primeiros socorros nos locais de realização das provas, conforme especificado no item 2.8, bem como 
providenciar os equipamentos e insumos necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes ao 
certame; 
2.1.3.14 Fornecer as respostas e fundamentação de possíveis recursos, dentro dos prazos estabelecidos pela 
Comissão Organizadora de Concursos do Município; 
2.1.3.14.1 As respostas dos recursos deverão ser encaminhadas à Comissão Organizadora de Concursos do 
Município, devendo ser apresentadas de forma clara, concisa e fundamentadas. 
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2.1.3.15 Manter representante da instituição no Município de São José de Espinharas formalmente 
constituído, durante o período de organização, realização e conclusão do certame, o qual deverá manter-se 
disponível para o repasse de orientação por parte da contratante; 
2.1.3.16 Manter contato com os órgãos públicos responsáveis pela segurança e tráfego na localidade da 
realização das provas, objetivando conservar a segurança, a organização e a ordem nos locais de realização das 
provas; 
2.1.3.17 Cumprir as orientações e recomendações proferidas pelo Contratante. 
2.3.2 Todos os equipamentos, materiais de expediente e demais insumos decorrentes da organização e 
realização de todas as etapas do concurso abrangidas neste certame são de responsabilidade da contratada, 
ressalvados os casos explicitamente previstos neste Edital. 
2.3.3 A contratada deverá manter os originais dos gabaritos dos candidatos em arquivo, por pelo menos 
02 (dois) anos, a contar da data de realização das provas, fornecendo cópias originais para análise, quando 
solicitado pelo Contratante.  
 
2.4 - DOS CARGOS 
2.4.1 O concurso público em questão tem por objetivo a seleção de candidatos para os seguintes cargos: 
 

CARGO QUANTIDADE 
DE VAGAS 

LOTAÇÃO REMUNERAÇÃO  EXISTENTE  

Monitor de Sala de 
Aula 

04 Secretaria de Educação, 
Cultura e Turismo 

Salário Mínimo Sim 

Técnico de Gestão 
Educacional 

01 Secretaria de Educação, 
Cultura e Turismo 

Piso da Categoria Sim 

Agente 
Administrativo 

01 Secretaria de Saúde Salário da categoria 
de ensino médio 
nos termos da 
legislação própria 

Sim 

Guarda Municipal 01 Secretaria de Obras, 
Infraestrutura e Serviços 

Públicos 

Salário Mínimo + 
Adicional Noturno 

Sim 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

01 Secretaria de Saúde Piso da Categoria Sim 

Médico do PSF 02 Fundo Municipal de 
Saúde 

R$ 11.708,77 + 
Insalubridade 

Sim 

Enfermeiro – UBS 
Zona Rural 

01 Fundo Municipal de 
Saúde 

R$ 3.849,72 + 
Insalubridade 

Sim 

Cirurgião Dentista 
– UBS Zona Rural 

01 Fundo Municipal de 
Saúde 

‘R$ 4.268,88 + 
Insalubridade 

Sim 

Fisioterapeuta – 
Centro de Saúde 

01 Secretaria de Saúde R$ 1.653,75 + 
Insalubridade 

Sim 

Nutricionista – 
Centro de Saúde 

01 Secretaria de Saúde R$ 1.653,75 + 
Insalubridade 

Sim 
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Operador de 
Máquinas Pesadas 

02 Secretaria de Obras, 
Infraestrutura e Serviços 

Públicos 

Salário Mínimo + 
Gratificação de 

Risco 

Sim 

Coveiro 01 Secretaria de Obras, 
Infraestrutura e Serviços 

Públicos 

Salário Mínimo + 
Insalubridade 

Sim 

Gari 01 Secretaria de Obras, 
Infraestrutura e Serviços 

Públicos 

Salário Mínimo + 
Insalubridade 

Sim 

Motorista 02 + Cadastro de 
Reserva 

Secretaria de Saúde Salário Mínimo + 
Gratificação de 

Risco 

Sim 

Motorista 01 + Cadastro de 
Reserva 

Secretaria de Saúde Salário Mínimo + 
Gratificação de 

Risco 

Sim 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

02 Secretaria de Saúde Salário Mínimo Sim 

 
2.4.2 O Processo Seletivo destinar-se a contratação temporária para as seguintes funções: 
 

2 CARGO QUANTIDADE DE 
VAGAS 

LOTAÇÃO REMUNERAÇÃO EXISTENTE 

Visitador – Criança 
Feliz 

03 Fundo Municipal de 
Assistência Social 

Salário Mínimo Sim 

Coordenador – 
Criança Feliz 

01 Fundo Municipal de 
Assistência Social 

R$ 1.200,00 Sim 

Nutricionista – NASF 01 Fundo Municipal de Saúde R$ 1.200,00 Sim 
Fisioterapeuta – 

NASF 
02 Fundo Municipal de Saúde R$ 1.200,00 Sim 

Educador Físico 01 Fundo Municipal de Saúde R$ 1.200,00 Sim 
Condutor Socorrista – 

SAMU 
05 Fundo Municipal de Saúde Salário da categoria 

de ensino básico 
nos termos da 
legislação própria 
mais 20% de 
adicional de 
insalubridade 

Sim 

Técnico de 
Enfermagem – SAMU 

05 Fundo Municipal de Saúde Salário da categoria 
de ensino médio 
nos termos da 
legislação própria 
mais 20% de 
adicional de 
insalubridade 

Sim 

Enfermeiro – SAMU 05 Fundo Municipal de Saúde R$ 1.200,00 (hum 
mil e duzentos 
reais) mais 

Sim 
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adicional de 
insalubridade de 
20% sobre o salário 
mínimo 

Coordenador – 
SAMU 

01 Fundo Municipal de Saúde R$ 1.200,00 (hum 
mil e duzentos 
reais) mais 
adicional de 
insalubridade de 
20% sobre o salário 
mínimo 

Sim 

 

2.5 - DAS INSCRIÇÕES 
2.5.1 É de responsabilidade da contratada a realização das inscrições para o concurso público, conforme 
especificado nos itens a seguir.  
2.5.2 As inscrições deverão ser realizadas via Internet, por um período de pelo menos 30 (trinta), devendo a 
contratada disponibilizar aos candidatos, para impressão: 
2.5.2.1 O Edital do concurso; 
2.5.2.2 O comprovante de inscrição e orientações gerais aos candidatos; 
2.5.2.3 O boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição; 
2.5.2.4 O conteúdo programático; 
2.5.2.5 A descrição do cargo pretendido; 
2.5.2.6 Opção de reimpressão do comprovante de inscrição e do boleto bancário. 
2.5.3 No processo de realização das inscrições, deverão ser solicitados, obrigatoriamente, os seguintes 
dados: 
2.5.3.1 Nome do Candidato; 
2.5.3.2 Data de Nascimento; 
2.5.3.3 Cargo Pretendido; 
2.5.3.4 Número do R.G.; 
2.5.3.5 Número do C.P.F.; 
2.5.3.6 Endereço completo, telefone fixo ou telefone celular e e-mail; 
2.5.3.7 Identificação de solicitação de reserva de vagas para candidatos com deficiência; 
2.5.3.8 Necessidade de adaptação das provas e/ou do ambiente de realização destas; 
2.5.3.9 Criação de senha individual para acesso aos recursos disponíveis de forma online aos candidatos. 
2.5.4  O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito unicamente por intermédio de boleto bancário, 
identificado com código da FEBRABAN. 
2.5.5  A contratada deverá fornecer ao Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia 
útil subseqüente ao encerramento das inscrições, arquivo magnético em planilha eletrônica ou editor de texto, 
contendo todos os dados referentes às inscrições realizadas, pagas ou não, bem como dos candidatos isentos da 
taxa de inscrição, nos termos da Lei.  
2.5.6  A contratada deverá fornecer ao Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia 
útil subseqüente ao encerramento das inscrições, relatório impresso, devidamente assinado, e arquivo 
magnético em planilha ou editor de texto, contendo relação geral de inscritos por cargo; 
 
2.6 DAS PROVAS ESCRITAS 
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2.6.1  É de responsabilidade da contratada a organização e realização de todas as etapas referentes à prova 
escrita. 
2.6.2  As provas elaboradas pela contratada são de domínio do Município, podendo esse disponibilizar em 
seu Portal ou fazer qualquer outro tipo de uso que lhe for conveniente, uma vez que são produtos adquiridos, 
um dos objetos da licitação. 
2.6.3  As provas deverão ser constituídas de 40 (quarenta) questões objetivas, INÉDITAS, de múltipla 
escolha, com 05 (cinco) alternativas diferentes, com apenas uma opção correta, e de elaboração de texto, 
quando couber. 
2.6.3.1 Não poderão constar dentre as alternativas de respostas das questões as opções “N.D.A.”, “nenhuma 
alternativa é correta” e/ou alternativas similares. 
2.6.3.2 Entende-se por questões inéditas em concurso, aquelas que nunca foram publicadas ou impressas, 
tampouco questões idênticas ou semelhantes utilizadas em qualquer processo de seleção ou, ainda, que sejam 
consideradas como de domínio público.  
2.6.3.3 As questões da prova escrita não poderão se repetir entre cargos aplicados em turnos e datas 
diferentes. 
 
2.6.4  Da Composição das Provas Escritas  
 2.6.4.1 A prova escrita para os cargos de Nível Médio deverão ter a seguinte composição: 

CONTEÚDO QUANTIDADE DE  
QUESTÕES 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Língua Portuguesa 12 

Informática 04 

Atualidades 04 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Conhecimentos do Cargo 20 

TOTAL 40 

 
2.6.4.2 A prova escrita para os cargos de Nível Superior deverão ter a seguinte composição: 

CONTEÚDO 
QUANTIDADE DE  
QUESTÕES 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Língua Portuguesa 12 

Informática 04 
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Atualidades 04 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Conhecimentos do Cargo 20 

TOTAL 40 
 
2.6.4.3 As provas escritas para os cargos do grupo Magistério deverão ter a seguinte composição: 

CONTEÚDO 
QUANTIDADE DE  
QUESTÕES 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Língua Portuguesa 12 

Informática 04 

Atualidades 04 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Conhecimentos do Cargo 20 

TOTAL 40 
 
2.6.5  É de responsabilidade da contratada a elaboração do conteúdo programático o qual deverá ser revisado 
e aprovado pelo Município. 
2.6.5.1 As questões deverão ser elaboradas, rigorosamente, em concordância com o conteúdo programático 
divulgado. 
2.6.6  As provas escritas poderão ser aplicadas aos candidatos em locais e horários diferenciados, sendo 
prerrogativa do Município a definição das datas e horários de realização das provas. 
2.6.7 As provas aplicadas deverão ser disponibilizadas aos candidatos, na forma definida pelo Município. 
2.6.8  A correção das provas escritas objetivas deverá ser realizada por meio de leitura eletrônica/automatizada, 
sendo que os cartões resposta deverão ser devidamente identificados com os dados pessoais do candidato e 
cargo pretendido, devendo, ainda, conter campo específico para o colhimento da assinatura do candidato e dos 
fiscais de sala. 
 
2.7 DOS FISCAIS, APLICADORES E DEMAIS EQUIPES DE APOIO 
2.7.1  A contratada deverá disponibilizar, em cada um dos locais de realização das provas, profissionais 
devidamente habilitados e capacitados para o desenvolvimento das seguintes atividades: 
2.7.1.1 Aplicação das provas, de acordo com o estipulado nos itens 2.6 e 2.7 e seus subitens; 
2.8.1 Coordenação dos locais de realização e das equipes envolvidas na aplicação das provas;  
2.8.1.1 Recepção, organização, identificação e orientação dos candidatos; 
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2.8.1.2 Manutenção da segurança, de forma a garantir a integridade dos candidatos e dos locais de 
prova;  
2.8.1.3 Prestação de primeiros socorros. 
2.8.2 É de responsabilidade da contratada o recrutamento, seleção, treinamento, coordenação e pagamento 
dos fiscais, examinadores e demais profissionais necessários para a realização das provas escrita e prática. 
2.8.2.1 Para a aplicação da prova escrita, a contratada deverá designar fiscais habilitados. 
2.8.2.2 Deverá designar, também, pelo menos 02 (dois) fiscais itinerantes, a cada 06 (seis) salas, sendo 
01 (um) do sexo masculino e 01 (um) do sexo feminino. 
2.8.2.3 Deverá disponibilizar, ainda, aplicadores devidamente capacitados para a aplicação das provas 
aos candidatos com deficiência, quando necessário. 
 
03- DAS RESTRIÇÕES 
 
03.01- Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os licitantes que se enquadrem em uma 
ou mais das situações a seguir: 
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) suspensa de licitar pelo Município de São José de Espinharas e com Administração Pública, durante o prazo 
da sanção aplicada; 
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 São José de Espinharas; 
g) servidores ou dirigentes da entidade contratante ou responsável pela licitação. 
h) Não poderão participar deste certame pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com o 
objeto licitado, que não atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste 
Edital e seus Anexos. 
 
04- FASES DA LICITAÇÃO 
Esta licitação será realizada em três fases, sendo a primeira de Habilitação, a segunda de Proposta Técnica 
e a terceira proposta Financeira, cujos documentos deverão ser entregues em envelopes, opacos, fechados e 
indevassáveis. 
 
05- FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
05.01 - Os envelopes contendo os documentos relativos às fases desta licitação terão a seguinte apresentação 
(endereçamento): 
 
a) ENVELOPE DE HABILITAÇÃO: 
HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
TOMADA DE PREÇOS Nº: 00004/2018 
DATA E HORA: DIA 10/07/2018 as 09:00 
NOME DA LICITANTE: 
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b) ENVELOPE DA PROPOSTA TÉCNICA 
PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 02 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
TOMADA DE PREÇOS Nº: 00004/2018 
DATA E HORA: DIA 10/07/2018 as 09:00 
NOME DA LICITANTE: 
 
c) ENVELOPE DA PROPOSTA FINANCEIRA: 
PROPOSTA FINANCEIRA – ENVELOPE Nº 03 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB 
TOMADA DE PREÇOS Nº: 00004/2018 
DATA E HORA: DIA 10/07/2018 as 09:00 
NOME DA LICITANTE: 
 
06 - FASE DE HABILITAÇÃO 
 
06.01 - Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 01, os seguintes 
documentos dentro dos respectivos prazos de validade: 
06.01.01 - Certificado de Cadastro válido do Município de São José de Espinharas. O licitante que cadastrar-se 
no Município de São José de Espinharas deverá fazê-lo até 3 (três) dias antes da entrega da proposta. 
06.01.02 – Declaração de que não há fato impeditivo de licitar com o Município (MODELO ANEXO III); 
06.01.03 - Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em trabalho algum, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos (MODELO ANEXO IV); 
06.01.04 - Declaração expressa da aceitação das condições estabelecidas no presente Edital. (MODELO 
ANEXO V).  
06.01.04.01 – Declaração de estar ciente das condições da licitação, que assume a responsabilidade pela 
autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se as penalidades legais e sumária 
desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas a CPL. 
 
06.01.05 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (contrato social acompanhado de todas as alterações 
ou a última alteração contratual consolidada), devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus atuais 
administradores;  
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;  
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;  
d) Registro Comercial no caso de empresa individual. 
e) Cópia de Documento de Identidade e CPF dos sócios das empresas licitantes interessadas em participar 
desta Licitação. 
 
06.01.06 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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6.1.6.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, dentro do prazo de validade previsto dentro da própria 
certidão, ou, na omissão desta, expedida a no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para abertura das 
propostas. 
 
06.01.07 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
06.01.07.01. Apresentar atestados de capacidade técnica, registrados no Conselho Regional de 
Administração - CRA e expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a 
Proponente desempenhou ou está desempenhando atividade pertinente e compatível, em características, 
quantidades e prazos, com o objeto deste instrumento convocatório. O atestado deverá ser emitido e assinado, 
por quem tenha competência para expedi-lo, contendo identificação e cargo, sem rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas. 
06.01.07.02. Certidão de Registro e Quitação no Conselho Regional de Administração - CRA, no qual a 
empresa está registrada na localidade da sede da licitante.  
06.01.07.03. Comprovação do licitante de possuir responsável entre os sócios ou empregados da empresa, na 
data de abertura da licitação, através de Ficha Funcional, Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de 
Serviços, profissional de nível superior, a quem caberá o papel de responsável técnico pela execução dos 
serviços ora licitados; 
06.01.07.04. Apresentar indicação das instalações e dos equipamentos/ aparelhamentos e do pessoal técnico 
especializado, adequados e disponíveis, considerados essenciais para o cumprimento do objeto desta licitação, 
bem como a qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, mediante 
apresentação da relação explícita, conforme estabelece o Parágrafo 6º da Lei 8.666/93, elaborada em papel 
timbrado da empresa, destinada ao município: 
a. De forma complementar ao solicitado acima: 
a.1. Declaração do licitante que possui site próprio para recepção de inscrições via internet; 
a.2. Declaração do licitante que possui sistema de correção e provas por leitura ótica; 
a.3. Declaração do licitante que possui sistema de vigilância eletrônica (Câmeras); 
a.4. Fotos legíveis e coloridas as instalações da empresa (fachada da frente, do interior d ambiente, bem como 
dos equipamentos declarados). 
 
06.01.08- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  
 
a) Prova de regularidade para com a Receita Federal do Brasil, mediante apresentação de Certidão de 
Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão 
Quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou 
sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei, ou Certidão conjunta da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal;  
b) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de 
Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou 
outra equivalente na forma da lei;   
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 
Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou 
outra equivalente na forma da lei;  
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, consiste na 
apresentação de: CRF (Certidão de Regularidade) do FGTS. 
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e) Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).    
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Conforme alteração trazida pela Lei 12.440/2011). 
06.07.01.01 - Em referência às Certidões exigidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “f” serão aceitas Certidões 
Positiva com efeito de negativa. 
06.02– Os documentos de habilitação apresentados quando cópias deverão ser autenticadas por tabelião ou pela 
Comissão de Licitações ou ainda por servidor público desta Administração Municipal, autenticada a cópia 
conforme o original. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou 
em cópia reprográfica. Entretanto, estarão sujeitas as verificações de sua autenticidade através de consulta 
realizada pela Comissão de Licitações. 
06.03 - A licitante que pretende se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, além de todos os documentos 
previstos no item – 06, declaração, firmada por contador e responsável legal da licitante, de que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
06.04 - A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir restrição em qualquer dos documentos de 
regularidade fiscal, previstos nos subitens 06.01.08 deste edital, terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação, desde que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da 
data em que for declarada vencedora do certame. 
06.04.01- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte 
da apresentação de todos os documentos, ainda que apresente alguma restrição. 
06.04.02 - O prazo de que trata o subitem 06.04 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. 
06.04.03 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no subitem 06.04, implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
  
07- PROPOSTA TÉCNICA 
 
07.01 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNIC A:  
Os documentos que compõe a PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 02, deverão ser apresentados em 
original ou cópia autenticada, datilografados ou impressos, apenas no anverso, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, e assinados pelo representante legal, ou mandatário especificamente credenciado. No caso de ser 
assinados pelo mandatário, será necessária a apresentação da procuração outorgada com especificação dessa 
finalidade, ainda que tal procuração venha inserida na documentação de habilitação. 
07.01.01 - Deverão constar na PROPOSTA TÉCNICA, os seguintes elementos: 
a) EQUIPE TÉCNICA (ET)  – relação nominal, com os respectivos currículos.  Juntamente ao currículo da 
Equipe Técnica, deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos documentos que comprovem a formação ali 
informada, bem como, comprovação de vínculo com a licitante por meio de registro na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social ou contrato de prestação de serviços ou no caso de sociedade, mediante apresentação de 
documento que comprove essa condição em relação à licitante. 
a1) A definição dos pontos do item EQUIPE TÉCNICA será feita através do somatório das pontuações, 
atribuída de acordo com os seguintes critérios: 
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Qualificação Quantidade de pontos por 
técnico 

Máximo de Pontos 

Especialização 4,0 20 
Mestrado 8,0 40 
Doutorado 20,0 40 

 
Total Máximo de Pontos 100 
 
Observação: A equipe técnica será avaliada através da análise de currículos dos profissionais envolvidos no 
planejamento, elaboração e realização de concurso e deverão ser apresentados da seguinte forma: 
a) Relação nominal dos componentes da equipe técnica, acompanhada dos respectivos currículos; 
b) O currículo deverá conter: identificação, escolaridade e cópia autenticada dos títulos pontuados. 
c) A comprovação do vínculo profissional da equipe técnica no quadro permanente da empresa licitante deverá 
ser feita através de Contrato Social (caso seja sócio), Registro na Carteira Profissional, ficha de empregado ou 
Contrato de Trabalho/Prestação de Serviço devidamente autenticado, reservado o direito da Comissão de 
Licitação de efetuar diligências para verificar a regularidade do vinculo profissional dos profissionais 
envolvidos com a empresa Licitante; 
07.01.02. Decorrido o prazo para interposição de recurso de cinco (5) dias úteis, contados a partir da 
comunicação da Comissão Permanente de Licitação do resultado das notas referentes às Propostas Técnicas, e 
após decididos os eventuais recursos impostos, a Comissão comunicará o local, o dia e a hora para a sessão 
pública de abertura dos envelopes de número “03”. 
b) EXPERIÊNCIA DA LICITANTE EM UNIVERSO DE CANDIDATOS (EUC) – comprovação por 
meio de Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica - ACT, de experiência em elaboração de provas, 
organização e processamento de resultados em concurso público, processo seletivo para cargo ou emprego 
público, indicando instituição, número de candidatos inscritos no referido concurso e ano de realização, 
inclusive, apresentando atestado emitido pelo contratante, que comprove as condições acima.  
b1) A definição dos pontos da EXPERIÊNCIA DA LICITANTE EM UNIVERSO DE CANDIDATOS  
será apurada através do somatório das pontuações, conforme segue: 
 
Faixa de nº de Candidatos Quantidade de pontos por 

concurso 
Máximo de Pontos 

1001 - 2000 02 10 
2001 - 3000 05 20 
3001 – 10.000 10 40 
Acima de 10.000 15 30 
 
Total de Pontos 100 
 
b2) Comprovação de experiência em planejamento, organização e realização de concurso e/ou processo 
seletivo com relação ao número de certames realizados através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, limitado a 15 (quinze) atestados, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes (Conselhos Regionais de Administração) e visados, no caso de atestados registrados 
em outro Conselho Regional que não seja o do Estado da Paraíba, pelo Conselho Regional de Administração 
da Paraíba – CRA/PB, nos termos do §4º, art. 7º da Resolução nº 179, de 25 de abril de 1996, do Conselho 
Federal de Administração – CFA. 
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c) ESTRUTURA OPERACIONAL E METODOLOGIA DE TRABALHO DA LICITANTE PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (EOM) – comprovação da estrutura operacional e da metodologia de 
trabalho da licitante para execução dos serviços, conforme tabela abaixo: 
 
Acervo Operacional/Metodologia Quantidade de pontos Máximo de Pontos 
Equipamento de leitura ótica de folhas respostas 10 10 
Sistema de vigilância eletrônica (Câmeras) 10 10 
Detector de Metal 1,0 (um) ponto por cada 

equipamento. 
10 

Apresentação da metodologia e sistemática utilizada 
na elaboração e realização do concurso objeto desta 
Licitação, assim como a estratégia geral para 
implementação dos trabalhos, incluindo 
desenvolvimento, produção e avaliação dos 
resultados. 

De o (zero) a 50 
(cinqüenta) pontos 

50 

Total Máximo de Pontos 80,0 
 
d)TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA NO MERCADO E TRABALHO  
Tempo de atuação Número de Pontos 
Até 02(dois)anos 0 (zero) 
Acima de 02 (DOIS) até 04 (QUATRO) anos 05 (cinco) pontos 
Acima de 04 (QUATRO) até 07 (SETE) anos 15 (quinze) pontos 
Acima de 07 (SETE) até 10 (DEZ) anos  30 (trinta) pontos 
Acima de 10 (DEZ) até 13 (dez) anos 45 (quarenta e cinco) pontos 
Acima de 13 (treze) anos 60 (sessenta) pontos 
 
07.01.03. Os documentos de comprovação dos requisitos técnicos deverão ser apresentados por quesito, de 
forma organizada e completa, sob pena de desclassificação da licitante. O mesmo serviço poderá ser pontuado 
para mais de um item, desde que documentados individualmente considerando cada quesito.   
07.02. A aferição da Pontuação Técnica (PT) de cada licitante corresponde ao somatório dos pontos da 
EQUIPE TÉCNICA, da EXPERIÊNCIA DA LICITANTE E UNIVERSO DE CANDIDATOS E DA 
ESTRUTURA OPERACIONAL E METODOLOGIA DE TRABALHO DA LICITANTE PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme fórmula: 
PT = ET + EUC + EOM + TAE, onde: 
PT = Pontuação Técnica 
ET = Equipe Técnica 
EUC = Experiência da Licitante em Universo de Candidatos 
EOM = Estrutura Operacional e Metodologia de trabalho 
TAE – Tempo de Atuação da Empresa 
Observação: A estrutura operacional deverá ser comprovada através de notas fiscais dos equipamentos 
indicados. 
07.03. Para obtenção da NOTA TÉCNICA DE CADA LICITANTE será aplicada a seguinte fórmula: 
 
NT = (PTL / MPT) x 100, onde 
       
NT: Nota Técnica 
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PTL: Pontuação Técnica do Licitante em análise 
MPT: Maior Pontuação Técnica entre os licitantes 
 
08- FASE DE PROPOSTA FINANCEIRA 
 
08.01 – A proposta financeira será apresentada no ENVELOPE Nº 03, com valor unitário e global, de acordo 
com o objeto, consignando claramente o preço final do produto, expressa com apenas duas casas após a 
vírgula, em reais, datada, assinada, contendo a razão social da empresa, número do CNPJ, endereço, e telefone. 
Não serão aceitas propostas opcionais ou condicionais, sendo desconsideradas as propostas que contiverem 
rasuras, emendas, ressalvas, borrões ou entrelinhas, que possam suscitar dúvidas, especialmente em se tratando 
de valores, assim como não serão consideradas as propostas que desatenderem a qualquer exigência contida no 
presente Edital. 
08.01.01 – Juntamente à proposta de preço, a licitante deverá apresentar planilha detalhada de valores. 
08.02 - A proposta financeira indicará o preço global para a execução dos serviços licitados. O valor máximo 
da presente licitação é R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais), para uma previsão de 1.000 (mil) candidatos 
inscritos homologados.  
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta dias), contados da data da sua 
apresentação. 
 
09- CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E  DE PREÇO 
 
9.1. A classificação final das Proponentes far-se-á de acordo com a Pontuação Final (PF) obtida por cada 
Proponente, calculada de acordo com a média ponderada de suas notas técnicas (NT) e de preços (NP), da 
seguinte forma: 
 
Cálculo da Nota Técnica (NT): 
NT = [(Item A) + (Item B) + (Item C) + (Item D)] / Total de pontos 
 
Nota Técnica Final (NTF): 
NTF = 100 x (NT do proponente / Maior Nota Técnica) 
 
Pontuação Final (PF): PONDERAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICA – PREÇO 
 
9.1.1 - A pontuação da Nota Final será calculada pela média ponderada entre os pontos obtidos na proposta 
técnica (NPT) e na proposta de preços (NPP), obedecendo a seguinte razão e de acordo com a fórmula abaixo: 
 
PROPOSTA TÉCNICA = 70% (setenta por cento) 
PROPOSTA DE PREÇOS = 30% (trinta por cento) 
TOTAL.............................. = 100% (cem por cento) 
 
NF = (70 x NT) + (30 x NP) / 100, onde: 
NF = Nota classificatória Final da empresa em questão. 
NT = Nota Técnica da empresa em questão. 
NP = Nota de Preços da empresa em questão. 
A Nota Final – NF, será calculada com duas casas decimais, sem arredondamentos, sendo desprezadas as 
demais. 
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9.1.1.1 - A Nota Final – NF, será calculada com duas casas decimais, sem arredondamentos, sendo desprezadas 
as demais. 
9.2. Será considerada vencedora a Proponente que obtiver a maior Pontuação Final (PF), classificando-se as 
demais em ordem decrescente. 
9.3. Em caso de igualdade na Pontuação Final (PF) entre duas ou mais Proponentes, ficará mais bem 
classificado aquela que tiver obtido a maior Pontuação Técnica e, se ainda houver igualdade, aquela que obteve 
a maior pontuação nos quesitos técnicos da Categoria Equipe Técnica. 
9.4. O procedimento a ser adotado no caso de ocorrência de empate, quando a proposta mais bem classificada, 
ou seja, aquela que obtiver a maior Pontuação Final (PF), não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa 
de pequeno porte beneficiária do regime diferenciado instituído pela Lei Complementar nº. 123/2006, será o 
que se segue: 
9.4.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento (10%) superiores à proposta mais bem 
classificada. 
9.4.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada no intervalo percentual de até 10% 
definido nos termos do subitem 8.4.1., será convocada para, querendo, apresentar, em vinte e quatro (24) horas, 
apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, e caso o faça, a Comissão 
Permanente de Licitação deverá refazer o cálculo do fator preço de todos os demais Proponentes e, depois 
disso, a ponderação entre os fatores preço e técnica novamente. A licitante microempresa ou empresa de 
pequeno porte somente será a vencedora se, com o novo preço apresentado por ela, a sua Pontuação Final (PF) 
seja superior à da empresa inicialmente apontada como vencedora. 
9.4.3. Não sendo declarada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do subitem 
anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.4.1., na 
ordem classificatória, para, querendo, exercer o mesmo direito, no prazo de vinte e quatro (24) horas. 
9.4.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.4.1., será realizado sorteio entre elas, definindo e 
convocando automaticamente o vencedor do sorteio para, querendo, formular melhor oferta. 
9.4.5. Na hipótese de apresentação de melhor proposta por microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos do subitem anterior, lhe será adjudicado o objeto da licitação. 
9.4.6. Caso não seja apresentada proposta em melhores condições por ME ou EPP, o objeto licitado será 
adjudicado em favor do Proponente originalmente vencedor do certame. 
9.5. Após o que descrito nos itens anteriores, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação examinará a 
aceitabilidade da melhor proposta, decidindo motivadamente a respeito. 
 
10- DO CREDENCIAMENTO 
 
10.01- O credenciamento do representante da licitante que não seja sócio-gerente ou diretor da empresa far-se-
á mediante a apresentação da Carta de Credenciamento (conforme modelo do Anexo II), e/ou instrumento 
público ou particular, sendo que este último deverá conter assinatura reconhecida em cartório. O 
credenciamento será necessário somente para as empresas licitantes que se fizerem presentes no momento da 
abertura dos envelopes referentes a este certame licitatório. Será admitido apenas um representante por 
empresa, o qual deverá estar munido de cédula de identidade, bem como somente se admitirá representar 
uma licitante. 
10.02- Caso a credencial não tenha sido assinada por sócio-gerente ou diretor da empresa, identificado no CRC 
(Certificado de Registro Cadastral) ou no Ato Constitutivo, a mesma deverá vir acompanhada de procuração 
que conceda poderes ao signatário da Credencial. 
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10.03- 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. 
 
11- DO PROCEDIMENTO 
 
11.01- Os envelopes de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta Financeira serão recebidos na Comissão 
Permanente de Licitação de São José de Espinharas até o dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste 
edital. 
11.02- Recebidos os envelopes, na data e horário aprazado, a Comissão de Licitação passará a fase de 
habilitação.  
11.03- Após a abertura dos envelopes referentes à documentação, cada um dos documentos será rubricado pela 
Comissão e pelos licitantes presentes. 
11.04- 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 Órgão Oficial do Município e Estado, também podendo ser utilizada a emissão de 
notificações via fac-símile ou internet. 
11.05- 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.   
11.06- Ocorrendo qualquer incidente que importe em recurso, após a abertura dos envelopes da fase de 
habilitação, até o julgamento do mesmo, os envelopes de propostas técnica e financeira serão colocados em um 
envelope que será fechado de maneira a garantir sua inviolabilidade, com a assinatura de todos os licitantes 
presentes, na aba do envelope, sendo dali retirados em data e hora a ser marcada pela Comissão Permanente de 
Licitações, quando serão abertos na forma do subitem 11.09.  
11.07- Ao declarado inabilitado, será devolvido fechado os envelopes referentes à Proposta Técnica e 
Financeira, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação. 
11.08- Em qualquer fase desta licitação, havendo a renúncia expressa de todos os licitantes quanto ao direito de 
recurso nos termos do Artigo 109 da Lei 8.666/93, a mesma poderá prosseguir com a prática dos atos 
subsequentes. 
11.09- 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.   
11.10- Após a primeira fase (habilitação) não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente, devidamente formalizado e aceito pela Comissão. 
11.11- 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. 
 
12- DO JULGAMENTO 
 
12.1 - O julgamento da presente licitação compreenderá três fases distintas: a primeira que se iniciará com a 
abertura do Envelope de n.º 01, relativo aos documentos de habilitação, e 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. 
12.2 - Para julgamento das propostas poderá a Comissão solicitar pareceres técnicos das áreas pertinentes, 
efetuarem vistorias às instalações dos licitantes, acompanhado de técnicos sendo a verificação a seu exclusivo 
critério, ou outras diligências julgadas necessárias. 
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12.3 - Poderá a Administração conceder prazo conforme estabelecido no art. 48, § 3º da Lei 8.666/93 e 
alterações, quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas. 
12.4 - Em caso de inabilitação de todos os licitantes ou todas as propostas forem desclassificadas a 
Administração fixará novo prazo para apresentação de documentação na forma do inciso 3º, do artigo 48, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 
13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
13.01- Dos atos da Administração decorrentes do procedimento licitatório cabem os recursos previstos no 
artigo 109 da Lei 8.666/93. 
13.02- Os recursos devem observar os seguintes requisitos: 
a) serem digitados / impresso e devidamente fundamentados; 
b) conter a assinatura do Representante Legal da recorrente ou de seu procurador devidamente habilitado; 
c) serem protocolados diretamente à Comissão Permanente de Licitações, dentro do prazo legal; 
d) caso as licitantes interpuserem recursos administrativos através de fac-símile, deverão ser transmitidos 
dentro do prazo recursal e seus originais serem entregues no prazo de 1 (um) dia útil após a data de término do 
prazo recursal, sob pena de ser considerado deserto ou prejudicado. 
13.03- Os requisitos constantes no item acima também serão aplicados aos pedidos de esclarecimentos e 
impugnações feitas ao edital, observados os prazos legais. 
13.04- Para a abertura do Processo administrativo para o recebimento de impugnação ou recursos deverão 
conter o seguinte documento: 
a) Ato Constitutivo Social e/ou Documento de Eleição do Administrador, devidamente registrado na Junta 
Comercial ou no Cartório de Pessoa Jurídica; 
b) Instrumento público ou particular (procuração) para o caso de pessoa devidamente credenciada contendo, 
obrigatoriamente, o número do respectivo R.G. – Registro Geral e CPF/MF – Cadastro de Pessoa Física do 
Ministério da Fazenda e, em especial dando plenos poderes irretratáveis e irrevogáveis para impetrar, impugnar 
ou desistir de recursos, e em geral, para tomar toda e qualquer deliberação atinentes a esta Tomada de Preço; 
c) cópias do R.G. – Registro Geral e CPF/MF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda. 
 
14- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.01- Encerrada a fase de julgamento, a Comissão classificará a proposta mais vantajosa do objeto ao licitante 
vencedor e encaminhará o processo ao Sr. Prefeito Municipal para que o homologue e adjudique. 
14..02- O Prefeito 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. 
 
15- DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 
 
15.01- Esgotados os prazos e as instâncias recursais na forma do Artigo 109 da Lei régia, o licitante cuja 
proposta foi homologada como vencedora, será chamado para celebrar o contrato que integra esta licitação, 
mediante comunicação expressa, devendo fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 
em que receber a comunicação.  
15.02 - Nos termos do inciso 2º do art. 64 da Lei 8.666/93, poderá a Administração, quando o convocado se 
recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo estabelecido, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira 
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classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, independentemente da combinação 
estabelecida pelo art. 81 da legislação citada. 
15.03- Ao vencedor do certame que se recusar a assinar contrato, serão aplicadas as sanções legais cabíveis, de 
acordo com o artigo 81 da Lei 8.666/93. 
15.04- O Contrato celebrado a partir desta licitação, em caso de inexecução total ou parcial, poderá ser 
rescindido com base no artigo 77 e de acordo com o Artigo 78 e seguintes da Lei 8.666/93, a critério da 
Administração. 
 
16- DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO: 
 
16.01 – A fiscalização da execução do contrato será realizada nos termos da Lei 8.666/93. A responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização dos serviços e atesto das notas fiscais será o Secretário de Administração. 
16.02 - Os serviços objeto da presente licitação serão acompanhados e fiscalizados pela Comissão Especial de 
Concurso, com a qual serão estabelecidos todos os contatos pela Contratada durante a execução do contrato. 
16.03 - A Contratante, reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços em desacordo com o 
objeto licitado. 
16.04 - A fiscalização e o acompanhamento do Contrato derivado deste certame serão  feitos  pelo  Presidente  
da  Comissão  Especial  de  Concurso  com atribuições   administrativamente   designadas   pelo   Gabinete   do   
Prefeito Municipal São José de Espinharas (PB), competindo-lhe: 
a) Promover as avaliações das etapas executadas; 
b) Exigir o  fiel  cumprimento  das cláusulas  contratuais  relativas  à execução do serviço; e 
c) Atestar, com  vistas  à liquidação  e  ao  pagamento  da  despesa correspondente, os documentos de cobrança 
referentes à conclusão de cada etapa.  
 
17- DOS PRAZOS 
 
17.1- Ficam estipulados os seguintes prazos para a realização dos trabalhos: 
 
ETAPA DESCRIÇÃO PRAZO 
1. Entrega do conteúdo programático  Máximo de 05 (cinco) dias a contar da assinatura do 

contrato; 
2. Realização da prova escrita  Mínimo 30 (trinta) e máximo 50 (cinquenta) dias a 

contar da publicação do Edital de Abertura; 
3. Entrega do resultado da prova escrita, 

com desempate 
Máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da realização da 
prova escrita; ou Havendo recursos no cargo respectivo, 
no máximo de 05 (cinco) dias úteis após o julgamento 
dos recursos. 

4. Entrega do resultado e classificação final Máximo de 05(cinco) dias úteis a contar da data de 
realização da prova prática. 

 
17.2 - O prazo para conclusão dos trabalhos será de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado a critério do Município. 
 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
18.1 Dar à CONTRATADA as condições necessárias a garantir execução do contrato.  
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19- DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
19.1. As despesas resultantes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria. 
19.2. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação: 
Recursos: 02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS – PROGRAMA DE 
TRABALHO - 04 122 3002 2005 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E 
RECURSOS HUMANOS – ELEMENTO DE DESPESA - 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA. 
 
20- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
20.01 A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações definidas neste 
instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 
88 da Lei nº. 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 
20.01.01 O atraso injustificado na execução do serviço contratado implica no pagamento de multa de 5% 
(cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, isentando em consequência o Município São José de 
Espinharas de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.  
20.01.02 A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o especificado no edital ou 
contrato, implica no pagamento de multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor total do contrato. 
20.01.03 A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o edital ou contrato, implica no 
pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato. 
20.01.04 A inexecução parcial ou total do contrato acarretará à contratada sanções conforme previsto na Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos do edital e minuta do contrato, principalmente nos seguintes casos: 
20.01.04.01 Não efetivação de inscrições por falha no sistema informatizado de realização das inscrições ou de 
funcionários da contratada; 
20.01.04.02 Incorreções na relação para homologação das inscrições fornecida ao Município pela contratada; 
20.01.04.03 Incorreções na elaboração de questões que levem a anulação das mesmas; 
20.01.04.04 Aplicação de questões não inéditas;  
20.01.04.05 Incorreções nos resultados das provas fornecidos pela contratada ao Município; 
20.01.04.06 Quebra de sigilo com relação às questões ou resultados de provas; 
20.01.04.07 Contratação de profissional não habilitado para elaboração ou aplicação de qualquer etapa das 
provas; 
20.01.04.08 Disponibilização de quantidade insuficiente de profissionais para organização, coordenação, 
aplicação e fiscalização de provas. 
20.02 Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da 
execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, 
comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser 
aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município 
de  São José de Espinharas pelo infrator: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) 
anos; 
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d) declaração de inidoneidade para licitar e 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; 
20.3  Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
 
21    DA RESCISÃO 
 
21.1 - O Contrato resultante do presente certame licitatório poderá ser rescindido, de conformidade como 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei N. º 8.666/93. 
21.2 - Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa, ficam assegurados à Contratante os direitos 
previstos no artigo 80, incisos I a IV, §1º/4º Lei Nº. 8.666/93, com alterações posteriores. 
21.3 - Quando ocorrer inadimplência da Contratada, a qualquer das cláusulas contratuais ou dos documentos 
integrantes, a Prefeitura Municipal de São José de Espinharas (PB) reserva-se o direito de promover a rescisão 
contratual, havendo, neste caso, a aplicação das multas que couberem e a cobrança, por parte da Prefeitura, de 
uma indenização, que será calculada de acordo com os prejuízos decorrentes da inadimplência. 
21.4 - Deixar de iniciar os serviços ora contratados dentro do prazo de cinco (05) dias úteis, a contar da 
expedição da ordem de serviço. 
21.5 - Paralisar os trabalhos, sem motivo justificado por mais de cinco (05) dias úteis, facultando à 
CONTRATANTE o direito de rescisão do presente Contrato. 
21.6 Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços contratados, sem autorização  por escrito da 
CONTRATANTE. 
21.7  -  A  rescisão  do  Termo  de  Contrato,  por  culpa  da  CONTRATADA facultado o amplo direito de 
defesa e o exercício do contraditório     importa em ser  considerada  inidônea  e  impedida  de  licitar  
qualquer  serviço  junto  à CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções cabíveis, bem como na rescisão 
automática de outros Contratos porventura celebrados, ficando obrigada ao pagamento de indenização à 
CONTRATANTE, por perdas e danos a serem apurados e de importância correspondente a cinco por cento 
(5%) sobre o valor do contratado, de mora e correção monetária contada da data das respectivas rescisões. 
21.8 Firmada a rescisão do Contrato, a CONTRATADA se obriga expressamente, como ora o faz, a 
entregar os serviços inteiramente desembaraçados e não criar dificuldade de qualquer natureza. 
 
22- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.01- Esta licitação poderá ser revogada ou anulada, nos termos do Artigo 49 da lei régia. 
22.02- Não serão admitidas nesta licitação empresas que estiverem impedidas de licitar. 
22.03- A apresentação de proposta significa a aceitação dos termos desta licitação e vincula as partes nos 
termos do diploma jurídico que a rege. 
22.04- Os documentos dos licitantes inabilitados não retirados da CPL no prazo de 30 (trinta) dias serão 
inutilizados. 
22.05- Esta licitação será processada e julgada com a observância do contido na Lei Federal 8.666/93. 
22.06- Este Edital está à disposição dos interessados no horário das 8h às 12h, na Comissão Permanente de 
Licitação, sede na Prefeitura Municipal de São José de Espinharas. 
 
23 – DO FORO 
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23.1 - Fica eleito o foro da Justiça Estadual do Estado do Paraíba na comarca do município de Patos (PB), com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas desta Tomada de 
Preços. 
 
São José de Espinharas - PB, 05 de Junho de 2018. 
 
 
 

MARIA DAGUIA ARAÚJO SOUSA 
Presidente da Comissão 
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LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2018  

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
 
1. DO OBJETO  
A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços especializados em processos de seleção de 
pessoal, em especial para a realização de Concurso Público de provas e títulos, com vista ao provimento de 
cargos efetivos da Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA  
Tendo em vista a vacância e criação de cargos para os serviços da Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DE 
ESPINHARAS, necessária se faz a realização de concurso público, uma vez que esta é a forma 
constitucionalmente definida para o preenchimento das vagas no serviço público, isso a fim de provê-los e 
solucionar os problemas apresentados no funcionamento técnico e administrativo do órgão. 
 
3. DOS CARGOS, DAS VAGAS E DOS SALÁRIOS OFERECIDOS  
 
4. DOS EDITAIS E DA DIVULGAÇÃO  
4.1. Caberá à Prefeitura Municipal de São José de Espinharas/PB a publicação no Diário Oficial do Estado, 
Jornal de grande Circulação, Tribunal de Contas do estado - TCE, e no veículo de publicação própria, do aviso 
do edital do concurso, bem como de todas as comunicações oficiais necessárias, de acordo com a formatação e 
dimensões que atendam às exigências da Imprensa Oficial.  
4.2. Caberá à contratada garantir a completa e efetiva consecução do objetivo explicitado neste Termo de 
Referência, com a observância das normas legais incidentes e das disposições que se seguem:  
4.2.1. Elaborar e submeter à aprovação prévia da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas, os editais e 
comunicados a seguir relacionados: 
a) abertura das inscrições;  
b) convocação para as provas objetivas, práticas e de títulos;  
c) divulgação dos resultados do julgamento dos recursos; 
4.2.2. Elaborar e comunicar à Prefeitura Municipal de São José de Espinharas/PB os editais referentes aos: 
a) resultados finais de todas as etapas do certame;  
b) resultado final em três listas, contendo, a primeira , a pontuação de todos os candidatos habilitados, 
inclusive a dos portadores de deficiência, a segunda somente a pontuação daqueles e a terceira somente a 
pontuação destes, sempre pela ordem decrescente da nota obtida;  
4.2.3. Publicar o aviso do edital constante da alínea “a” do item  
4.2.1, bem como as demais comunicações necessárias, em jornal de grande circulação no Estado da Paraíba e 
divulgar por meio eletrônico, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data de início das inscrições.  
4.2.4. Publicar comunicados relativos aos editais de convocações para as provas objetivas, práticas e de títulos, 
de anúncios de que os resultados provisórios e finais estão disponíveis nos endereços eletrônicos da contratada 
e do Município.  
4.2.5. Publicar no endereço eletrônico da contratada todos os editais relacionados no item 5.2 e seus subitens e 
disponibilizar para veiculação no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas.  
4.2.6. Republicar quaisquer dos editais e comunicados previstos no item 5.2 e seus subitens, em caso de 
incorreção. 
 
5. DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO   
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A contratada deverá elaborar e disponibilizar em seu endereço eletrônico o edital do concurso e respectivo 
boleto para pagamento bancário com código de barras, bem como ficha de inscrição. 
 
6. DO CADASTRAMENTO DOS CANDIDATOS  
Em relação ao cadastramento dos candidatos, a contratada deverá:  
6.1. Compor cadastro geral de candidatos inscritos, a partir das informações contidas nas fichas de inscrição, 
digitadas em sistema de processamento eletrônico.  
6.2. Elaborar listas de candidatos inscritos em ordem alfabética, contendo os seguintes dados: número de 
inscrição, nome do candidato, número do documento de identidade, cargo, horário e local onde farão as provas.  
6.3. As listas constantes do item anterior, impressas e em meio magnético, deverão ser remetidas aos 
servidores responsáveis, que serão, oportunamente, indicados pela Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DE 
ESPINHARAS.  
6.4. Deverão acompanhar as listas, de que trata o item 7.3, as seguintes informações estatísticas, graficamente 
organizadas: número de candidatos inscritos por vaga de cada cargo e de inscritos portadores de necessidades 
especiais por cargo.  
6.5. Durante o processo seletivo, os candidatos deverão encaminhar as alterações de endereço para a 
contratada. 
 
7. DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS  
7.1. A contratada deverá colocar à disposição dos candidatos equipe treinada de atendimento, a fim de orientá-
los em todas as etapas do concurso, por meio de e-mail, fax, telefone, carta ou pessoalmente, sem qualquer 
cobrança pelas informações prestadas aos candidatos.  
7.2. Os questionamentos formulados pelos candidatos deverão ser respondidos em, no máximo, 1 (um) dia útil.  
7.3. A contratada deverá encaminhar cartão de convocação para a realização das provas a todos os candidatos 
inscritos, contendo: nome, número do documento de identidade, local de realização das provas, número 
de inscrição, característica da vaga (ampla concorrência ou reservada a portadores de deficiência) e o cargo 
correspondente.  
7.4. Os cartões deverão ser encaminhados por meio dos correios e a comunicação da remessa deve ser por e-
mail, caso conste na ficha de inscrição.  
7.5. Deverá ser disponibilizado no endereço eletrônico da contratada o local de provas por número de 
inscrição, CPF ou RG de candidato, permitindo obter informações idênticas às contidas no cartão de que trata o 
item 8.3. 
 
8. DO CRONOGRAMA  
O cronograma de execução do concurso público será estabelecido por acordo entre as partes. Após a aprovação 
do cronograma de execução, em caso de eventuais atrasos no cumprimento dos prazos, ocorridos 
independentemente da vontade das partes, será feita a compensação em número de dias de atraso. 
 
9. DAS ETAPAS  
9.1 O Concurso Público compreenderá as seguintes etapas:  
1ª Etapa - Provas objetivas – com 40 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório; 
2ª  Etapa - Provas práticas, as quais terão caráter eliminatório; 
2ª  Etapa – Avaliação de títulos de caráter classificatório, para os cargos de nível superior. 
9.1.1. A 2ª etapa será realizada em locais, dias e horários divulgados no Edital específico de convocação. 
9.2.  O Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas: 
1ª Etapa - Provas objetivas – com 40 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório; 
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2ª  Etapa - Provas práticas, as quais terão caráter eliminatório; 
2ª  Etapa – Avaliação de títulos de caráter classificatório, para os cargos de nível superior. 
 
10. DAS PROVAS OBJETIVAS  
10.1. As provas objetivas serão realizadas simultaneamente para todos os cargos e deverão conter questões 
inéditas que serão elaboradas por bancas examinadoras, previamente designadas pela contratada, altamente 
especializadas e responsáveis pela avaliação do conhecimento e habilidades dos candidatos, abrangendo as 
capacidades de compreensão, aplicação, análise e avaliação, devendo valorizar o raciocínio e privilegiar a 
reflexão sobre a memorização e a qualidade sobre a quantidade.  
10.2. As provas objetivas deverão ter 40 (quarenta) questões com 05 (cinco) alternativas cada.  
10.3. A contratada deverá elaborar provas especiais para candidatos portadores de deficiência, indicados no 
formulário de inscrição.  
10.4. O conteúdo programático será oportunamente elaborado pela contratada, o qual deverá ser aprovado pela 
Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS.  
10.5. Os membros das bancas devem elaborar, de forma isolada, as questões de modo a assegurar que nenhum 
deles obtenha conhecimento do conteúdo global a ser aplicado.  
10.6. As questões elaboradas deverão ser submetidas a uma banca de críticos, composta por profissionais 
distintos da banca de elaboração, para verificação da correta formulação das questões.  
10.7. A contratada deverá comparar os gabaritos fornecidos pela banca de elaboração com os gabaritos da 
banca de críticos e, em caso de divergências, a banca de elaboração deverá reformular a questão.  
10.8. As folhas de respostas das questões das provas objetivas deverão ser adequadas ao sistema de correção e 
avaliação por meio de leitura ótica e sistema de processamento de dados.  
10.9. O preenchimento e a assinatura do candidato da folha de respostas serão feitos, obrigatoriamente, à tinta.  
10.10. O caderno de questões e as folhas de respostas das provas deverão ser produzidos em impressora de alto 
desempenho, que garantam a qualidade de impressão e a legibilidade, utilizando no corpo do texto uma fonte 
de, no mínimo, dez pontos.  
10.11. Os cadernos de provas e as folhas de respostas deverão conter todas as instruções necessárias à 
realização da prova.  
10.12. A contratada deverá montar, imprimir, conferir, embalar e lacrar os cadernos de questões, produzidos 
em quantidade suficiente às necessidades do concurso público.  
10.13. Todo material impresso deve ser produzido em parque gráfico próprio ou contratado, com acesso 
restrito à equipe da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB e à equipe da 
contratada, vedado qualquer meio de comunicação externo.  
10.14. A impressão das provas e a leitura ótica das folhas de respostas poderão ser acompanhadas in loco por 
equipe da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas.  
10.15. Os gabaritos das provas objetivas deverão ser divulgados nos endereços eletrônicos da contratada e da 
Prefeitura Municipal de São José De Espinharas, conforme data a ser oportunamente definida. 
 
11. DO PESSOAL  
11.1. As bancas examinadoras, para a elaboração e correção das questões de provas, deverão ser compostas por 
profissionais capacitados.  
11.2. Cada membro componente das bancas examinadoras deverá assinar termo de compromisso a fim de 
garantir o sigilo em cada etapa do concurso e declarar que não tem conhecimento da participação de parentes, 
até o segundo grau, no certame e não possuir qualquer vínculo profissional com instituições que ofereçam 
cursos preparatórios para concursos.  
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11.3. A contratada deverá selecionar e treinar profissionais em número suficiente que garanta o atendimento 
aos candidatos, em cada etapa do concurso.  
12.4. Deverá, ainda, selecionar e capacitar os fiscais, que atuarão na aplicação dos instrumentos de avaliação, 
inclusive com treinamento específico para proceder à identificação dos candidatos.  
12.5. A contratada deverá disponibilizar equipe para aplicação das provas objetivas e discursivas, composta no 
mínimo por:  
a) 1 (um) fiscal para cada 30 (trinta) candidatos, sendo até 2 (dois) por sala;  
b) 2 (dois) fiscais para acompanhar os candidatos ao banheiro e ao bebedouro, munidos de detector de 
metal, para cada grupo de até 300 (trezentos) candidatos; 
c) 1 (um) coordenador por local de prova.  
12.6. Disponibilizar pelo menos um representante para coordenar a aplicação das provas.  
12.7. Dispor de Assessoria Técnica, Jurídica e Linguística em todas as etapas do concurso, para fins de 
elaboração de editais, comunicados, instruções aos candidatos e demais documentos necessários. 
 
13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
13.1. A contratada deverá dispor de profissionais legalmente habilitados para receber, analisar e responder aos 
eventuais recursos administrativos e ações judiciais interpostas por candidatos ou por terceiros (pessoas físicas 
ou jurídicas, públicas ou privadas), referentes ao concurso público. 
13.2. A interposição de recursos dar-se-á por meio de formulário próprio, disponível no endereço eletrônico da 
contratada, protocolado no posto de inscrição que deverá ser montado na cidade de São José de Espinharas.  
13.3. As situações nas quais será admitido recurso serão oportunamente definidas pela contratada em conjunto 
com a Prefeitura Municipal de São José de Espinharas. 
 
14. DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA  
14.1. As áreas internas da contratada onde serão elaboradas as provas deverão possuir acesso restrito, vedado 
qualquer tipo de comunicação externa, devendo ser utilizados computadores não conectados às redes interna e 
externa.  
14.2. Os cadernos de provas deverão ser impressos, lacrados e acondicionados em envelopes de plástico opaco, 
com lacre inviolável, devendo ser guardados em ambiente seguro da instituição contratada, com antecedência 
de 01 (um) dia da aplicação das provas.  
14.3. O material de aplicação das provas deverá estar acondicionado em malotes de lona inviolável, 
devidamente lacrado e com cadeado, para o transporte para os locais das provas, devendo ser aberto na 
presença dos candidatos, mediante termo de abertura, no momento da aplicação das provas.  
14.4. Deverá ser proibido, nos locais de aplicação das provas, o acesso de candidatos portando qualquer tipo de 
equipamento eletrônico.  
14.5. A contratada deverá dispor de todos os meios necessários a assegurar absoluto sigilo e segurança em 
todas as etapas do certame, desde a elaboração das questões de provas até a homologação dos resultados finais 
do concurso.  
14.6. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, poderá realizar diligência, antes 
da assinatura do contrato, para verificar a capacidade técnico-operacional da instituição. 
 
15. DOS RESULTADOS 
15.1. Efetuadas as correções, a contratada deverá encaminhar diretamente.  
à Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, as listagens de candidatos, com os resultados das 
provas, em duas vias, impressas e em meio magnético, compatível com a plataforma Windows, conforme 
discriminado a seguir:  
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a) habilitados, em ordem alfabética, por cargo, contendo: número de inscrição, nome, número do 
documento de identidade e classificação;  
b) habilitados, em ordem de classificação, por cargo, contendo os mesmos dados da lista anterior;  
c) lista de escores e notas: relação de candidatos inscritos, em ordem alfabética contendo número de 
inscrição, nome, número do documento de identidade, notas das provas, total de pontos e classificação;  
d) listas individuais dos portadores de deficiência habilitados em ordem alfabética, por cargo, contendo 
número de inscrição, nome, número do documento de identidade e classificação;  
e) listas individuais dos portadores de deficiência habilitados em ordem classificatória, por cargo, contendo 
número de inscrição, nome, número do documento de identidade e classificação;  
f) relação dos candidatos habilitados, por cargo, em ordem alfabética, com endereço, telefone e e-mail;  
g) estatística dos inscritos, presentes, ausentes e habilitados. 15.2. Todos os resultados dos candidatos, com 
busca por número de inscrição, RG e/ou CPF, deverão ser disponibilizados no endereço eletrônico da 
contratada e da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas.. 
 
16. DESLOCAMENTO, TRANSPORTE, POSTAGEM, TAXA BANCÁRIA, ENCARGOS, 
IMPOSTOS E OUTROS  
A contratada arcará com todas as despesas decorrentes do deslocamento do pessoal de apoio, de coordenação e 
fiscalização, de transporte de todo o material relativo ao concurso, de postagem de comunicados, de taxas e 
tarifas bancárias, bem como encargos e impostos e outras despesas. 
 
17. DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS  
17.1. As provas serão realizadas em São José de Espinharas., sendo fornecido pelo Município os locais onde 
deverão ser realizadas todas as etapas.  
17.2. Os locais de aplicação das provas deverão ser selecionados entre aqueles que possuam infraestrutura 
adequada para permitir a boa acomodação física dos candidatos, facilidade de acesso, inclusive pelos 
portadores de necessidades especiais, e sinalização para orientar a movimentação dos candidatos no dia das 
provas.  
17.3. Os locais escolhidos devem ser, preferencialmente, os estabelecimentos de ensino, localizados no 
Município. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J OSÉ DE ESPINHARAS  
18.1. O Prefeito Municipal designará Comissão de Concurso, composta por servidores efetivos e membros da 
Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, a qual competirá informar à contratada: 
a) a descrição dos cargos e referências salariais;  
b) as etapas dos concursos;  
c) as etapas eliminatórias e classificatórias;  
d) os tipos de provas e avaliações;  
e) a relação dos nomes que compõem a comissão de concurso para acompanhar a execução dos serviços; 
18.2. Competirá, ainda, à Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS: 
a) supervisionar a execução do contrato.  
b) aprovar o edital e homologar o concurso.  
c) efetuar o pagamento do valor estipulado, dentro do prazo estabelecido. 
 
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
Além das obrigações previstas neste Termo de Referência, deverá a contratada:  
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19.1. Iniciar os serviços, objeto do contrato, em até cinco dias úteis após a data de publicação do seu extrato no 
órgão da Imprensa Oficial, apresentando:  
a) cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação da Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DE 
ESPINHARAS, onde estejam discriminados todos os prazos em que as etapas do concurso devem ser 
executadas;  
b) planejamento preliminar, a ser submetido à apreciação da Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DE 
ESPINHARAS, discriminando e detalhando todos os procedimentos a serem adotados relativamente a 
elaboração de editais e divulgação, inscrições de candidatos, inclusive portadores de deficiência, cadastramento 
dos candidatos, seleção dos profissionais que comporão a banca examinadora, critérios para elaboração de 
conteúdos e questões das provas, confecção dos cadernos de provas e folhas de resposta, reprodução do 
material, logística para a aplicação das provas, aplicação das provas, métodos de segurança a serem 
empregados para a elaboração das provas, para a identificação dos candidatos e para a aplicação das provas, 
avaliação das provas, divulgação dos resultados das provas, encaminhamento de recursos, apreciação dos 
recursos, serviços de informação e apoio aos candidatos. 
19.2. Prestar pronto atendimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas) 
no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso, tornando disponíveis para tanto: pessoas, 
linha telefônica, correio eletrônico (e-mail), fac-símile, internet, correspondência e outros.  
19.3. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando-se pela divulgação, direta ou 
indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que comprometam a sua realização.  
19.4. Designar responsáveis pela instauração e condução do processo seletivo.  
19.5. Especificar os conteúdos das provas de conhecimentos básicos e específicos, em conjunto com a 
Prefeitura Municipal de São José de Espinharas. 
19.6. Elaborar provas especiais para candidatos portadores de necessidades especiais, indicadas no formulário 
de inscrição.  
19.7. Elaborar o Edital do Concurso, inclusive quanto ao conteúdo programático que deve ser completo e atual.  
19.8. Disponibilizar escritório local no município de São José de Espinharas, com fax, telefone, correio 
eletrônico a ser utilizado, também, como posto de inscrição e com um coordenador.  
19.9. Apresentar à Prefeitura Municipal de São José de Espinharas dentro dos prazos estabelecidos no 
cronograma acima mencionado, as relações de candidatos aprovados e classificados no concurso.  
19.10. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas para a contratação. 19.11. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução 
irregular do contrato, correndo às expensas da contratada, as correspondentes despesas no todo ou em parte, de 
serviços em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções durante ou após sua prestação. 19.12. Responder 
por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, acidentária e os 
demais custos diretos e indiretos, assim como por encargos relativos à alimentação, transporte e outros 
benefícios de qualquer natureza, decorrentes da relação de emprego do pessoal que venha a ser contratado para 
a execução de serviços incluídos no objeto do contrato.  
19.13. Solicitar a prévia e expressa aprovação da Prefeitura Municipal De São José De Espinharas/Pb quanto 
aos procedimentos a serem adotados e características do certame, em todas as suas etapas.  
19.14. Assegurar todas as condições para que a Prefeitura Municipal de São José de Espinharas/PB fiscalize a 
execução do contrato.  
19.15. Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso público, arcando com 
todos os ônus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa. 
 
20. DO VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
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ITEM  Descrição Valor Base 

01 Contratação de empresa especializada para realização de 
concurso e processo seletivo simplificado de provas e 
títulos para o provimento de vagas no quadro de pessoal 
da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, 
para os níveis fundamental, médio e superior. 

111.000,00 

 
Os preços propostos não sofrerão nenhum tipo de reajuste durante a execução do contrato. 
A despesa decorrente com a contratação que correrá à conta de recursos do orçamento próprio: 02.030 - 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS – PROGRAMA DE TRABALHO - 04 
122 3002 2005 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS – ELEMENTO DE DESPESA - 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA. 
 
21. DO PAGAMENTO  
O pagamento da prestação dos serviços será efetuado da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) em até 05 
(cinco) dias após a divulgação da homologação das inscrições; 30 (trinta por cento) até 05 (cinco) dias após a 
realização das provas objetivas e 30 (trinta por cento) até 05 (cinco) dias após a publicação do RESULTADO 
FINAL, mediante a apresentação de Nota Fiscal. 
 
22. DISPOSIÇÕES GERAIS 
22.1. O concurso público terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogável por igual período, a critério 
da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas. 
22.1.1. O processo Seletivo terá duração de 12 (doze) meses.  
22.2. O concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a vagar ou forem criados 
dentro do prazo de validade previsto no edital de abertura de inscrições.  
22.3. Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município. 
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LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2018  
ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
A Comissão de Licitação do Município de São José de Espinharas 
 
 
 Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________________ 

________________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade sob n.º 

_____________________ e CPF sob n.º ________________, a participar do procedimento licitatório, sob a 

modalidade  Tomada de Preços nº xx/xxxx, instaurado por este Município. 

 Na qualidade de representante legal da: (razão social da licitante) 

__________________________________, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de 

renunciar ao direito de interposição de Recurso. 

 _______________, em ______ de _______ de 2018. 
 
 
 
________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do 
representante legal licitante 
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos). 
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LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2018  

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
A Comissão de Licitação do Município de São José de Espinharas 
 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

modalidade de Tomada de Preços N.º 00004/2018, instaurado por este Município, que não estamos 

suspenso de licitar e/ou impedidos de contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 _______________, em ______ de ___________ de 2018. 
 
 
________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do  representante legal da licitante (apontado no contrato social 
ou procuração  com poderes específicos). 
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LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2018 . 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO EMPREG A MENOR DE IDADE 
 
 
A Comissão de Licitação do Município de São José De Espinharas 
 

 
DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE  

 
 

 (Razão Social da Licitante ______), CNPJ/MF Nº _______, sediada, (Endereço Completo_____________) 

Declaro que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que 

altera a Lei nº 8666/93. 

 
_______________________ 
(Local e Data) 
 
________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do 
representante legal da licitante (apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos). 
 
 
OBS.:  
1) Está declaração deverá ser emitida, preferencialmente, em papel timbrado da licitante.  
2) Se a licitante possuir menores aprendizes, a partir de 14 anos, deverá declarar essa condição. 
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LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2018 . 
ANEXO V  
 
MINUTA DE CONTRATO DE ______________ 

  
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – Praça Bossuet Wanderley, Nº. 61 - Bairro Centro - São 
José de Espinharas - PB, CNPJ nº 08.882.730/0001-75, neste ato representada pelo Prefeito Antônio Gomes 
da Costa Netto, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado na Fazenda Nova, S/Nº - Zona Rural - São José 
de Espinharas - PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado como CONTRATADA, a 
__________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
__________/___-__, com endereço a rua _____________, n.º ___, ________ - ______, neste ato 
representada pelo Sr. ____________________ _______________________, brasileiro, portador do RG n.º 
_____________-_ e CPF n.º ___________-__, residente na rua ________________, resolvem celebrar o 
presente contrato decorrente do processo licitatório – TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2018, nos termos 
que dispõe a legislação aplicável à espécie, e consoante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, LOCALIZAÇÃO, DESCRIÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS 
 
Contratação de empresa especializada para realização de concurso e processo seletivo simplificado de provas 
e títulos para o provimento de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas 
– PB, para os níveis fundamental, médio e superior. 
 
SÍNTESE DOS SERVIÇOS: 
 
a. Elaboração do cronograma geral; 
b. Elaboração de conteúdo programático das provas escritas para todos os cargos; 
c. Elaboração do Edital para abertura das inscrições; 
d. Fornecimento de ambiente para inscrições presenciais e via Internet; 
e. Distribuição do Edital aos candidatos e disponibilização do Edital em site na Internet; 
f. Divulgação do Concurso público em comunicação com a imprensa local e outros meios, sendo no 
mínimo em 1 (um) jornal impresso; 
g. Elaboração de Editais necessários para publicações divulgando o Concurso público, provas, notas e 
resultado final; 
h. Elaboração do Concurso público em concordância com a legislação em vigor e demais normas da 
Prefeitura Municipal de São José de Espinharas; 
i. Elaboração, confecção, reprodução, aplicação e correção de provas objetivas, etapa de caráter 
eliminatório, com questões inéditas, banca de professores com acordo de confidencialidade e especialização 
por área de atuação; 
j. Avaliação (pontuação) da prova de títulos nas áreas de nível superior, conforme exigências constantes no 
Edital do Concurso público, informando, em seguida, o resultado final após esta etapa; 
k. Aplicar as etapas do Concurso público, em todas as fases, na cidade de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, 
em local determinado, previamente, pela empresa organizadora do Concurso público;  
l. Disponibilização dos meios adequados para atender os candidatos Portadores de Necessidades Especiais 
- PNE, principalmente quanto ao acesso aos locais da prova, bem como a adequação desta à necessidade do 
candidato, caso a PMSJE/PB disponibilize vagas/cadastro reserva para os PNE;  
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m. Divulgação dos resultados de cada uma das etapas do Concurso público na Internet, para acesso dos 
candidatos/interessados; 
n. Elaboração de edital divulgando o resultado parcial da seleção, com nome, número da inscrição e nota da 
primeira etapa (Prova Objetiva) do Concurso público, devendo ser observada a nota mínima de 50% da 
prova, sendo automaticamente desclassificado o candidato que não atingir a pontuação. Neste Edital deve 
constar também o nome de todos os não aprovados e daqueles que não comparecerem ao exame; 
o. Elaboração de edital divulgando o resultado final da seleção, devendo constar a área, nome, número de 
inscrição e classificação por ordem crescente, bem como o nome daqueles que não apresentaram os títulos, 
no caso do cargo exigir (somente para nível superior); 
p. Resposta de eventuais recursos interpostos pelos candidatos/interessados a todas as etapas do Concurso 
público, com suporte jurídico; 
q. Elaboração do relatório final, contendo todos os atos da seleção, bem como exemplares de publicações a 
ele afetas, para homologação da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas. 
r. Realizar todo o concurso público no prazo máximo e improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias 
corridos. 
 
A CONTRATADA se declara em condições de prestar os serviços em perfeita e completa observância ao 
estipulado nas especificações e na documentação da licitação, de acordo com as instruções, sob a fiscalização 
de preposto do CONTRATANTE.   
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 
São partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição, o Edital da TP Prefeitura 
Municipal de São José De Espinharas n° 000004/2018 e seus anexos e os documentos e proposta 
comercial apresentados pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE EXECUÇÃO, PREÇO E COND IÇÕES DE PAGAMENTO 
a) A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma e execução indireta e regime de empreitada por 
preço global, recaindo sobre a contratada a responsabilidade pelo serviço executado. 
b) Pela prestação dos serviços ora ajustados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância de 
R$ xxx.xxx, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) em até 05 
(cinco) dias após a divulgação da homologação das inscrições; 30 (trinta por cento) até 05 (cinco) dias após a 
realização das provas objetivas e 30 (trinta por cento) até 05 (cinco) dias após a publicação do RESULTADO 
FINAL, mediante a apresentação de Nota Fiscal. 
 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA CONTRATUAL 
O prazo máximo para execução do objeto do presente contrato é de  120 (cento e vinte) dias e será contado a 
partir da assinatura do contrato, atendendo as etapas e descrições: 
 

Etapa 
Descrição Prazo 

1. Entrega do conteúdo programático  Máximo de 05 (cinco) dias a contar da assinatura do 
contrato; 

2. Realização da prova escrita  Mínimo 30 (trinta) e máximo 50 (cinquenta) dias a 
contar da publicação do Edital de Abertura; 

3. Entrega do resultado da prova escrita, com Máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da realização da 
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Etapa 
Descrição Prazo 

desempate prova escrita; ou 
Havendo recursos no cargo respectivo, no máximo de 05 
(cinco) dias úteis após o julgamento dos recursos. 

4. Entrega do resultado e classificação final Máximo de 05(cinco) dias úteis a contar da data de 
realização da prova prática. 

 
Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias. O prazo de 
vigência da contratação é destinado ao período necessário para o cumprimento das formalidades legais 
decorrentes.  
Parágrafo Segundo – Os prazos acima estabelecidos poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 
parágrafos 1.º e 2.º da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
1. Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias à execução do contrato. 
2. Comunicar previamente à CONTRATADA , qualquer modificação ou criação de novas normas e 
procedimentos a serem observados na execução do serviço objeto desse Contrato. 
3. Informar à CONTRATADA , de forma expressa, com antecedência mínima de 24 horas, o cumprimento 
de ordens ou determinações, salvo as de caráter emergencial ou por casos fortuitos. 
4. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa e fiel execução do objeto contratado, bem como 
permitir o acesso às instalações, quando solicitado pela CONTRATADA ou por seus empregados em serviço 
e que estejam relacionados com a execução deste; 
5. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação, bem como, aplicar à CONTRATADA as 
sanções regulamentares e contratuais, quando for o caso; 
6. Comunicar à CONTRATADA, de imediato, qualquer irregularidade constatada na execução dos 
serviços, exigindo que a mesma adote as providências necessárias para sanar os problemas; 
7. Formar a Comissão Interna composta por no mínimo 3 (três) Funcionários da PMSJE/PB para 
fiscalização da execução deste Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
1. Tomar todas as providências necessárias para a legalização de suas atividades visando a atuação na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB.  
2. Apresentar cronograma com todas as datas referentes às fases do Concurso público, bem como as datas 
de divulgação dos editais, devendo obedecer ao prazo de vigência contratual que é de 120 (cento e vinte) dias 
corridos e improrrogável; 
3. Deverá haver disponibilidade de empregados da CONTRATADA  para o atendimento a serviços 
eventuais que possam ocorrer. 
4. Responsabilizar-se pelo recolhimento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
decorrentes da execução do serviço objeto dessa licitação, isentando o CONTRATANTE,  inclusive 
judicialmente, de qualquer responsabilidade quanto a estes; 
5. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes ou incidentes que venham a ocorrer durante a execução do 
contrato, assim como por danos causados por pessoal sob sua responsabilidade ao patrimônio do 
CONTRATANTE  ou de terceiros, isentando o CONTRATANTE  de quaisquer reclamações ou 
indenizações que possam surgir em conseqüência destes; 
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6. Empregar na execução do contrato mão-de-obra especializada, com treinamento e experiência 
profissional comprovada, substituindo prontamente qualquer pessoa cuja permanência na execução dos 
serviços seja considerada indesejável pelos CONTRATANTE , sem ônus para este; 
7. Respeitar as normas e procedimentos administrativos adotados pelo CONTRATANTE , 
responsabilizando-se por quaisquer transgressões, de sua parte, e de seus empregados;  
8.  Responsabilizar-se por quaisquer processos ou ações, judiciais ou administrativas, surgidas em 
decorrência da execução objeto desse Contrato, que sejam causados por ação, omissão, imprudência, 
imperícia ou negligência de seus empregados ou prepostos. 
9.  Isentar, totalmente, o CONTRATANTE  de toda e qualquer responsabilidade quanto a danos ou 
prejuízos que lhes sejam causados, por seus empregados ou por terceiros. 
10. Franquear e facilitar ao CONTRATANTE ou preposto devidamente credenciado, a fiscalização do 
serviço objeto desse Contrato fornecendo, quando solicitado, todos os dados relativos a este, que sejam 
julgados necessários ao bom entendimento e acompanhamento do serviço, sem que tal fiscalização implique 
em transferência de responsabilidade para o CONTRATANTE  ou seu preposto.  
11.  Responsabilizar-se pelos atos culposos e dolosos de seus empregados e prepostos, ressarcindo 
quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE  ou a terceiros, comprovados e comunicados por escrito, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a ocorrência. A apuração e comprovação dessa 
responsabilidade serão feitas por sindicância executada por ambas as partes. 
12. Preservar e manter o CONTRATANTE  a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação bem como ação de empresas contratadas ou de 
quaisquer pessoas vinculadas à CONTRATADA ; 
13. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE  ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do Contrato; 
14. Obter, sempre que exigido pelos órgãos competentes da Administração Pública, as licenças necessárias 
à execução do contrato; 
15. Havendo necessidade de pernoite, quando do deslocamento de seus empregados, as despesas com 
estadia, alimentação, transporte e quaisquer outras decorrentes da execução do contrato ficarão a cargo da 
contratada; 
16.  A CONTRATADA se obriga a credenciar prepostos para representá-la, permanentemente, junto à 
CONTRATANTE, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do presente 
contrato. 
17. Emitir relatórios dos procedimentos e serviços realizados; 
18. Apresentar a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB  no prazo máximo 
de 3 (três) dias úteis após o encerramento do prazo de inscrição o quantitativo de inscritos por cargo, bem 
como a concorrência. Exemplo: 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

CARGO QUANTIDADE DE INSCRITOS CONCORRÊNCIA 
CANDIDATO/VAGA 

xxxxxx   
xxxxxx   
xxxxxx   
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CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CA SO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
O atraso injustificado na execução do serviço contratado implica no pagamento de multa de 5% (cinco por 
cento), calculada sobre o valor do contrato, isentando em conseqüência o Município de quaisquer 
acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso. 
 
Parágrafo Primeiro. A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o especificado 
no edital ou contrato, implica no pagamento de multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor total 
do contrato. Poderá ainda, o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93. 
Parágrafo Segundo. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o edital ou contrato, 
implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato. Poderá 
ainda o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA outras sanções previstas no 
art. 87 da Lei nº. 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro. A inexecução parcial ou total do contrato acarretará à contratada sanções conforme 
previsto na Lei n.º 8.666/1993, e nos termos do presente contrato, principalmente nos seguintes casos: 
I -  Não efetivação de inscrições por falha no sistema informatizado de realização das inscrições ou de 
funcionários da contratada; 
II - Incorreções na relação para homologação das inscrições fornecida ao Município pela contratada; 
III-  Incorreções na elaboração de questões que levem a anulação das mesmas; 
IV-  Aplicação de questões não inéditas;  
V- Incorreções nos resultados das provas fornecidos pela contratada ao Município; 
VI-  Quebra de sigilo com relação às questões ou resultados de provas; 
Contratação de profissional não habilitado para elaboração ou aplicação de qualquer etapa das provas; 
Disponibilização de quantidade insuficiente de profissionais para organização, coordenação, aplicação e 
fiscalização de provas. 
Parágrafo Quarto. Quando ocorrer atrasos no pagamento de contas decorrentes das contratações, será 
aplicado o índice oficial (INPC/IBGE) para atualização monetária, nos termos do Artigo 40, XIV, letra “C” 
da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes 
da Lei nº. 8.666/93.  
 
Parágrafo Único. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77, da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA– LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8666 de 21 de junho de 
1993 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições de direito privado. Aplica-se também a Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
dezembro de 2006.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – TRANSMISSÃO DE DOCUMENTO S  
A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE será feita através de 
protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS  
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93 e dos princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO  
Fica eleito o foro da Comarca de Patos/PB para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. E 
por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus 
sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas 
abaixo. 
 
 SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ________ de _________ de 2018. 
 

 
CONTRATANTE 

PREFEITO 
 

 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS:  ________________      ________________ 
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LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº xxx00004/2 018. 
ANEXO VI –  PROPOSTA FINANCEIRA  
 
A Comissão de Licitação do Município de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
1) Dados da Empresa: 
 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE:    FAX:   E-MAIL: 
 
2) Proposta Financeira: 
 
A empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, oferta a Proposta para Tomada de Preços 00004/2018, conforme 
detalhamento abaixo: 
 

*PREÇO GLOBAL R$  

 
PREÇO GLOBAL = 1.000 inscritos 
 
3) VALIDADE DA PROPOSTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Nos preços apresentados estão incluídas todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, 
emolumentos, impostos, publicações, emissão de boletos, impressões gráficas, transporte, locais para 
realização das provas e apresentação dos títulos, seguros, ambiente de Internet (site), despesas diretas e 
indiretas em geral, uniformes, insumos, materiais e demais condições do objeto da licitação que sejam 
devidas em decorrência, direta e indireta, do contrato que será firmado, inclusive lucro. Os preços 
apresentados são irreajustáveis. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XX DE XXXXXXXX DE 2018. 
 
________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do representante legal (apontado no contrato social ou 
procuração com poderes específicos) e responsável técnico da licitante  
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LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2018  
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES D O EDITAL 
 
 
O signatário da presente, em nome da proponente ________________________________, declara, 
expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços nº 00004/2018.  
 
 
 
 _______________, em __________ de ____________ de 2018. 
 
 
 
________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do 
 representante legal da licitante  
(apontado no contrato social ou procuração 
 com poderes específicos). 
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LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2018  
ANEXO VIII –  RELAÇÃO NOMINAL DA EQUIPE TÉCNICA    
 
 
A Comissão de Licitação do Município de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
 
 
A licitante ____________________________________________ com sede à 
_____________________________cidade______________________________  Estado _________ 
Telefone ___________ CNPJ/MF ____________________  declara para os devidos fins de credenciamento 
que os profissionais abaixo nominados fazem parte da equipe técnica responsável pela organização e/ou 
operacionalização do concurso.  
 
Relação nominal da equipe técnica  
Nome  Documento de 

Identificação  
Indicar a formação  

   
   
   

 
Anexar os currículos (..................) 
 
OBS.: Juntamente ao currículo da Equipe Técnica, deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos 
documentos que comprovem a formação ali informada. 
 
 
 
 
 _______________, em __________ de ____________ de 2018. 
 
 
 
________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do 
 representante legal da licitante  
(apontado no contrato social ou procuração 
 com poderes específicos). 
 
 
 


