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Edital de Licitação – Carta Convite n.º 03/2018. 
Repartição Interessada: CODESAN – Serviços e Obras  
Legislação: Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações (L.F. n.º 8.883/94 e n.º 9.648/98). 
Tipo: Menor Preço 
Recebimento dos Envelopes: até dia 11 de dezembro de 2018, às 09h00 min. 
Abertura dos Envelopes: até o dia 11 de dezembro de 2018, às 09h05 min. 
Local, Dias e Horários para leitura ou obtenção deste EDITAL: segunda à sexta-feira (em dias de 

expediente), das 07h00min às 11h00min e das 12h30min às 16h30min, no Departamento de Compras, na 
CODESAN – Serviços e Obras ou pelo telefone (14) 3332-1299. 

 
1 - PREÂMBULO  

 
1.1 - A CODESAN – Serviços e Obras convida Vossa Senhoria para participar da Licitação, modalidade 
Convite, nos termos previstos neste Edital, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
realização de Concurso Público, a fim de suprir as necessidades da Autarquia. A abertura dos 

envelopes será realizada no Departamento de Compras, sito a Avenida Cel Clementino Gonçalves, n. º 
1290, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo, na data supra. 
 
1.2 - Os documentos de habilitação, bem como a proposta, deverão ser entregues no local supra indicado, 
em envelopes fechados, distintos, com identificação externa do seu conteúdo, até às 09h00min do dia 11 
de dezembro de 2018, sendo ABERTOS a seguir, observado o devido processo legal. 

 
1.3 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 
 
I – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;  
II - MINUTA DE CONTRATO; 
III – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
IV – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS 
DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEITIVOS À PARTICIPAÇÃO; 
V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 
VI – TERMO DE REFERÊNCIA (RELAÇÃO DOS EMPREGOS – CONCURSO PÚBLICO); 
VII – TERMO DE REFERÊNCIA (EXIGÊNCIAS A SEREM CUMPRIDAS PELA EMPRESA); 
 
2 - DO OBJETO  

 
2.1 – O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 
especializada para realização de Concurso Público, a fim de suprir as necessidades da Autarquia. 
 

 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
3.1 - Poderão participar do certame exclusivamente as Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP) interessadas convidadas, cuja finalidade social abranja o objeto desta licitação, bem como as 

demais, cadastrada ou não, que manifestarem interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas 
da apresentação das propostas. 
 
3.2 - A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s) representante(s) 
legal(is), ou por procurador munido de cópia simples juntamente com a original para ser autenticada 
por servidor da Autarquia, do Estatuto ou Contrato Social da empresa, procuração por instrumento 
público ou particular, com firma reconhecida, se o caso, e os documentos pessoais (RG e CPF ou 
CNH) no original ou cópia simples junto com a original, apresentada até o início da sessão de abertura 

dos envelopes. A falta de representante munido de procuração não impede a participação no certame, 
porém a concorrente não poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da manifestação 
daquele representante.  
 
3.3– Não será admitida a participação na presente licitação de empresas que se encontrem em uma 
ou mais das seguintes situações: 
 

a- em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação; 
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b- reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 
c- que tenham sido suspensas no direito de licitar com a administração pública ou que 
d- tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da administração pública; 
e- nos demais casos de impedimento previstos na legislação brasileira. 

 

3.4 – A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC nº 123, art. 42) 

 
3.5 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, caput) 
 

3.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Autarquia, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

(LC nº 123, art. 43, § 1º) 
 
3.6.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.5, implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º). 

 
3.7 - Os licitantes deverão entregar, em separado, ou seja, fora dos envelopes: 
 
- Declaração Enquadramento como ME ou EPP e de concordância com os termos do edital e da não 
ocorrência de fatos impeditivos a participação EM/EPP (Anexo IV); 
- Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Anexo V). 
 

3.8 – Deverão ser apresentados os seguintes envelopes: 
 
3.8.1 - Os licitantes deverão apresentar em 01 (um) envelope opaco e lacrado, constando na parte externa a 
razão social, endereço do proponente, menção específica da presente licitação e a expressão “ENVELOPE Nº 
1 – DOCUMENTAÇÃO”, com os seguintes documentos, em cópia simples junto com a original, para que um 

servidor da Autarquia autentique os documentos, conforme o caso: 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. Caso a licitante já tenha apresentado na fase de credenciamento não necessitará apresentá-
lo dentro do envelope de documentos; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com CNAE pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto do certame; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal; do domicilio quando 

pessoa física ou da sede quando pessoa jurídica do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 
d) Prova de regularidade relativa á Seguridade Social (INSS); 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de garantia por tempo de Serviço (FGTS); 
f) Prova de regularidade relativa à débitos perante a Justiça do Trabalho; 
g) Atestado emitido por órgão da Administração Pública direta ou indireta ou Entidade Privada, que 
comprove prestação de serviços satisfatórios nos moldes do objeto deste edital, assim considerando os 
concursos ou processos seletivos de provas e títulos. 
h) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou certidão positiva de plano de recuperação, 
acompanhada de comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de 
recuperação judicial/extrajudicial em vigor, expedidas pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja 
pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a 
apresentação dos envelopes. 
 
3.9 - Caso se comprove a limitação de mercado ou o desinteresse das convidadas, fatos que serão 
consignados em ata pela Comissão, a licitação terá prosseguimento mesmo sem o comparecimento 
mínimo de 03 (três) concorrentes em condições de propor (art. 22, § 7º, da Lei Federal nº 8.666/93).  
 
3.10 – A licitante fica obrigada a declarar quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação, bem como 
punições sofridas que a impeçam de participar de licitação promovida por órgão ou entidade pública.  
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4 - DA PROPOSTA 

 
4.1 – Os licitantes deverão apresentar em 01 (um) envelope opaco e lacrado, constando na parte externa a 
razão social, endereço do proponente, menção específica da presente licitação e a expressão 
“ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA”, contendo em seu interior a proposta, constando o preço unitário e total 

do item, conforme modelo do Anexo I, totalmente preenchida, de forma clara e legível, sob pena de 
desclassificação do item. Serão aceitas apenas duas casas decimais (Ex.: 0,00). A proposta de preços será 
apresentada com assinatura do proponente e sem rasuras, emendas ou entrelinhas, deverá conter o e-mail 
pessoal do representante pela proposta e o e-mail institucional da empresa; 
 
4.2 – O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no edital. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome na presente licitação, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas.  
 
4.3 – A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 
pública de abertura dos envelopes. 

 
4.4 – Cada concorrente deverá computar, no preço que formular todos os custos diretos e indiretos, 
inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das 
legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita. Deverão ainda ser computadas no preço 
as despesas bancárias por geração de boleto no valor de R$ 2,11 (dois reais e onze centavos) por 
boleto pago (tarifa de liquidação) e R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por boleto gerado e não pago 
(baixa de devolução). 

 
4.5 - Não serão levadas em consideração as propostas que fizerem referência às de outros licitantes ou 
que apresentem qualquer oferta de vantagem não prevista, tal como proposta alternativa. 

 

4.6  - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste Edital. 
 

 
5 - DO JULGAMENTO  

 
5.1 – A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação. Os 
membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão 
inabilitadas as licitantes cuja documentação não satisfizer as exigências deste ato convocatório. Da decisão 
de habilitação ou inabilitação caberá recurso, suspendendo-se o certame até o seu julgamento. 
  
5.2 – Encerrada a fase de habilitação pelo decurso do prazo de interposição, pelo julgamento ou pela 
renúncia das licitantes do direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta às 
licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer como 
assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases subseqüentes.  
 
5.3 – A Comissão abrirá os envelopes de proposta de preços das licitantes habilitadas, procedendo ao 
respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste ato 
convocatório.  
 
5.4 – Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações do objeto e oferte o MENOR 
VALOR TOTAL DO ITEM.  
 

5.4.1 – Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às 
especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem. 
  
5.4.2 – Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que apresentem preços manifestamente 
excessivos, irrisórios, simbólicos ou de valor zero, ou ainda aquelas que fizerem alusão a financiamentos 
subsidiados e de fundo perdido, assim como não atendam às especificações deste convite. 
 
 
6 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  
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6.1 – A proponente vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para 
assinar o Contrato, este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
CONTRATANTE. 

 
6.2 - A recusa injustificada do concorrente vencedor ASSINAR O CONTRATO dentro do prazo estabelecido 
sujeitará, ainda, o concorrente à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo de 12 (doze) 
meses e multa de 10% do valor estimado da proposta e do contrato. 
 
6.3 - Caso haja algum imprevisto, ou fato superveniente que altere significativamente a correspondência entre 
os encargos do licitante vencedor e a remuneração por parte da Administração Pública, que impossibilite a 
execução do contrato, e esse desequilíbrio não for dado  
causa pelo licitante, poderá ocorrer o realinhamento dos preços, desde que justificado e comprovado o 
aumento através de notas e/ou documentos fiscais. 
 
6.4 - Decorridos 12 meses da execução do contrato, se requerido, havendo necessidade e comprovação, 
para efeito de reajuste dos preços será adotado o índice do IPCA–IBGE. 
 
6.5 - O referido contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do mesmo, 
podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal 8666/93 . 

    
6.6 - O Contratado se obriga a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação, 
conforme artigo 55 inciso XIII da Lei Federal nº. 8666/93. 
 
6.7 - O foro do contrato será o da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo/SP.  
 
 
7 - DAS SANÇÕES  

 
7.1 - São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV, artigo 86 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
 
7.2 - Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 
proposta, falharem ou fraudarem a execução do contrato, comportar-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 pelo infrator: 
a. Advertência; 
b. Multa; 
c. suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração Pública por período não 

superior a 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 
d. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 
 
7.3 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, comportar-
se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeito à pena de suspensão de seu direito de licitar e 
contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
 
7.3.1 - O licitante deverá indenizar qualquer prejuízo causado a Administração Pública por danos, na 
decorrência da execução contratual. 
 
7.4 - A rescisão contratual, de acordo com o artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá ser: 
• determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII do artigo 78; 
• amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 
• judicial, nos termos da legislação; 
 
7.5 - Serão aplicadas multas contratuais, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis: 
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7.6.1 - Pela inexecução total do objeto contratual, multa de 10%(dez por cento) sobre o valor do contrato, 
além da indenização e reparação por danos; 
 
7.6.2 - Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do 
objeto contratual, multa de 0,5%(meio ponto percentual) sobre o valor total do contrato, além da 
indenização e reparação por danos; 
 
7.6.3 - Pela rescisão do contrato por culpa da contratada, multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total 
do contrato, além da indenização e reparação por danos; 
 
7.6.4 - Para fins de eventual imposição de pena de multa, até ser possível aferir o seu valor pelas 
inscrições realizadas, fica estabelecida como valor da proposta e de contrato a importância de R$ 
30.000,00 (Trinta mil reais) ou maior valor caso o total das inscrições o suplante. 
 
7.7. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
 
7.8. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 
infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao 
competente processo judicial de execução. 
 
7.9. No caso de multa aplicada em virtude de descumprimento contratual, além do disposto acima, 
também será possível, a critério da Contratante, o desconto das respectivas importâncias do valor 
eventualmente devido à Contratada. 
 

7.10 – 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. 
 
8 - DO PAGAMENTO E DA ENTREGA  

 
8.1 – A remuneração da CONTRATADA corresponderá exclusivamente ao valor arrecadado com as 

inscrições para o Concurso Publico.  
8.1.1 – Será de custo zero para a CONTRATANTE.  

 
8.1.2. – Não caberá a CODESAN – Serviços e Obras a responsabilidade por qualquer ônus em função da 
execução do serviço contratado. 
 
9 - DAS INFORMAÇÕES  

 
9.1 – O Setor de Licitações prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos 
interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 11h00min e 
das 12h30min às 16h30min, na CODESAN – Serviços e Obras, ou pelo telefone (14) 3332-1299.  
 
9.2 – Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito, e assim serão respondidos, 
com cópia para todos os interessados, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura dos envelopes.  
 
9.3 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal, via fax e ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 
pelo proponente. 
 
9.4 – As impugnações ao Edital deverão ser apresentadas, no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da 
data designada para abertura dos envelopes, das quais caberá a Comissão Permanente de Licitações 
decidirem no prazo de 24 horas. 
 
10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
10.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a CODESAN – Serviços 
e Obras revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado. 
A Autarquia poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para 
sua abertura. 
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10.2 As normas que disciplinam este Convite serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
 
10.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado 
ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o 
tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
10.4 - Os serviços de elaboração de todo o Concurso Público, das provas, de sua aplicação e correção 
serão de responsabilidade da CONTRATADA e deverão ser entregues na sede na Autarquia, sito á Av. Cel 
Clementino Gonçalves, nº 1290, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. 
 
10.5 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Semanário 
Oficial do Município de Santa Cruz do Rio Pardo. 
 
10.6 - A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 
 
10.7 - Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o local 
da realização do certame. 
 
 
 

Santa Cruz do Rio Pardo, 29 de novembro de 2018. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Ana Carolina Pinheiro 

Pregoeira  
 

 
 
 
 

__________________________________ 
Diorges Bernardo Palma 

Presidente  
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ANEXO I  
 

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 
CODESAN – SERVIÇOS E OBRAS 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 
PROPOSTA PADRÃO 

 
       A Comissão de Licitações: 

 
Razão Social:  

 
Endereço: 

 
CNPJ/CPF: 

 
Inscrição Municipal/RG: 

 
Telefone: 

     

Item Unid. Qtde. Especificação do Objeto 
Valor das Inscrições/Ensino Superior, 

Médio e Fundamental completo 

01 Serviço 01 

Concurso Público, a fim de suprir 
as necessidades da Autarquia.  

Ensino Superior R$_______________ 
 
 
Ensino Médio R$ ________________ 
 
 
Ensino Fundamental completo 
R$__________________ 
 

Valor Total das Inscrições R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

    _________________________________ 
                                                            Proponente: 

Dados do responsável pela assinatura do contrato: 
 

Nome completo:  

Cargo:  

RG:  

CPF:  

E-mail pessoal:  

E-mail institucional:  

 
*Observações: - O prazo mínimo de validade das propostas deverá ser de 60 dias após a abertura 
dos respectivos envelopes. 
- Todos os custos e despesas diretas e indiretas para execução do objeto são de responsabilidade 
da Contratada. 
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ANEXO II  
 

 MINUTA DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO  
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

 
 
    Por este instrumento público de contrato, de um lado a CODESAN – 
SERVIÇOS E OBRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 

60.344.157/0001-66, com sede na Av. Cel Clementino Gonçalves, n.º 1290, Chacara Peixe, nesta cidade de 
Santa Cruz do Rio Pardo, neste ato representado pelo Presidente, Sr. Diorges Bernardo Palma, doravante 
denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa .............., inscrita no CNPJ/MF sob 

nº ............... e  Inscrição Estadual nº .................., com sede na ...................., n.º ......., ..............., na cidade de 
..................., neste ato representada pelo Sr(a). .........., portador(a) da cédula de identidade n.º ............ do CPF 
n.º .........., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e acordado o que segue, 

em conformidade com as qualificações e habilitações exigidas pela Lei Federal n.º 8.666/93, com as 
alterações produzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e 9648/98 e o  Processo Licitação, modalidade Convite 
n.º 03/2018:  

     
    CLÁUSULA PRIMEIRA 

     
                  1.1. A presente contratação de empresa especializada para realização 
de Concurso Público, a fim de suprir as necessidades da Autarquia. 

 
    1.2. A CONTRATADA se obriga a realizar: 

 
I – Concurso Público, observando-se os termos de referência anexo VI e VII para futuras 
contratações no quadro efetivo da Autarquia, para os empregos abaixo:  
 
CODESAN – SERVIÇOS E OBRAS  
 

EMPREGOS VAGAS 

Auxiliar Geral de Conservação de Vias  1 + CR 

Servente de Pedreiro  CR 

Assistente Contábil CR 

Auxiliar Administrativo 1 + CR 

Eletricista  CR 

Pedreiro CR 

Pintor CR 

Motorista de Veículo CR 

Operador de Máquina  CR 

Advogado CR 

Engenheiro CR 

 
 
    CLÁUSULA SEGUNDA 

     
    2.1. O presente contrato terá prazo de vigência de 04 (quatro) meses 
contados a partir da assinatura do mesmo, , podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal 8666/93 . 

     
    2.2. A remuneração da CONTRATADA corresponderá exclusivamente 

ao valor arrecadado com as inscrições para o Concurso Publico.. 
 
 
    CLÁUSULA TERCEIRA 

     
    3.1. A CONTRATADA se responsabiliza pela análise da legislação 

municipal, elaboração de editais, recebimento das inscrições pela internet, análise das inscrições, preparo de 
listas de possíveis indeferimentos de inscrições, preparo de listas de candidatos, sinalização do prédio para 
realização das provas, preparo, tiragem e embalagem das provas, coordenação e aplicação das provas, 
correção das provas através de leitura de ótica, classificação final, assessoria administrativa em casos de 
recursos e relatório final. 
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                                                    3.1.1 - São obrigações da CONTRATADA:  

a) Elaboração de minutas de editais e textos para convocação dos candidatos, que serão submetidos à 
apreciação da Autarquia;  

b) Planejamento e levantamento técnico para execução do Certame; 
c) Elaboração de matrizes destinadas à confecção de material de divulgação; 
d) Formação de cadastro de candidatos através de digitação das informações prestadas pelos mesmos; 
e) Distribuição dos candidatos inscritos por prédios e salas; 
f) Entrega à Autarquia a lista das inscrições por ordem alfabética e emprego, com dados cadastrais e 

convocação para realização das provas com seus locais e salas; 
g) Elaboração das provas através de bancas especializadas; 
h) Reprodução e montagem das provas; 
i) Empacotamento e lacração das provas por cargo, local, sala e número de candidatos,  
j) Supervisão quando da aplicação das provas; 
k) Treinamento do pessoal que irá fiscalizar a aplicação das provas nos respectivos locais; 
l) Disponibilizar às suas expensas, pessoal para fiscalização e aplicação das provas; 
m) Respostas à Comissão dos eventuais recursos na esfera administrativa e jurídica; 
n) Parecer dos resultados finais para a Autarquia, na forma impressa e digital; 
o) Sinalização do prédio e salas para orientação de candidatos; 
p) Geração dos boletos pela internet; 
q) Recebimento das inscrições pela internet; 
r) Contagem de pontos dos títulos; 
s) Disponibilização física ou eletrônica do caderno de questões; 
t) Sigilo em todo o processo se responsabilizando civil e criminalmente pela quebra do mesmo; 
u) Disponibilizar logo após o encerramento das provas o caderno de questões e gabarito para resguardo do 

direito a recursos. 
 
3.2. A CONTRATADA fica única, exclusiva e totalmente responsável 

pelo recolhimento nos prazos legais de todos os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fundiários, 
fiscais e outros decorrentes da presente contratação e sua execução, em quaisquer esferas: privada, federal, 
estadual e municipal; 
     
    3.3. A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas pela Lei Federal n. º 8.666/93 e pela Constituição Federal; 
 
    3.4. A CONTRATANTE, por si ou por seus prepostos, se obriga a 

cumprir todas as cláusulas e condições previstas neste contrato, fornecendo todas as informações 
necessárias à execução do objeto ora licitado; 
     
    3.5. A CONTRATADA se obriga a executar o objeto deste contrato em 

conformidade com o especificado na cláusula primeira, bem como atender todas às cláusulas contratuais, 
requisições e determinações da CONTRATANTE; 

 
    3.6. Caso haja imprevisto, ou fato superveniente que altere 
significativamente a correspondência entre os encargos da CONTRATADA e a remuneração por parte da 

Administração, que impossibilite a entrega do objeto, e esse desequilíbrio não for dado causa pela 
CONTRATADA, poderá, ocorrer o realinhamento dos preços, desde que justificado e comprovado o aumento 

através de notas e/ou documentos fiscais. 
    
    3.7. Decorridos 12 meses do contrato, havendo necessidade e 
comprovação, para efeito de reajuste dos preços será adotado o índice do IPCA–IBGE. 
          

CLÁUSULA QUARTA 

     
    4.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nos casos 
previstos na Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações da Lei Federal n.º 8.883/94 e 9648/98, bem como 
fica assegurado à CONTRATANTE, alterá-lo ou rescindi-lo unilateralmente, nos casos previstos nas referidas 

Leis.  
   

4.2. A rescisão do contrato, de acordo com o artigo 79 da Lei Federal 
nº 8.666/93, poderá ser: 
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  determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do artigo 78; 

  amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

  judicial, nos termos da legislação; 
   
    4.3. A inexecução total ou parcial do contrato enseja na sua rescisão, 
com as conseqüências contratuais e previstas em lei, e em especial nos incisos do artigo 78 da lei nº 
8.666/93. 
 
         4.4. A Contratada se obriga a manter as condições referentes à 

regularidade fiscal, bem como manter as condições oferecidas para contratação, nos termos do art. 55, XI e 
XIII. 
 
    4.5. A CONTRATADA que falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderá sofrer, conforme o 
caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à CODESAN – Serviços e 
Obras pelo infrator: 
  a) advertência; 
  b) multa; 
  c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração Pública por período 
não superior a 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até 
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 
  d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição. 
 

  4.6. Serão aplicadas multas contratuais, sem prejuízo das demais 
sanções e multas aplicáveis e previstas: 

 a) Pela inexecução total do objeto contratual, multa de 10%(dez por cento) sobre o valor do 
contrato, além da indenização e reparação por danos; 

 b) Pelo retardamento na entrega do objeto contratual, multa diária de 1%(um por cento) sobre o 
valor da partida em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á a inexecução total ou 
parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas, além da indenização e reparação por danos; 

 c) Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à 
execução do objeto contratual, multa de 0,5%(meio ponto percentual) sobre o valor total do contrato, além 
da indenização e reparação por danos; 

 d) Pela rescisão do contrato por culpa da contratada, multa de 10%(dez por cento) sobre o valor 
total do contrato, além da indenização e reparação por danos; 

 
4.7. Para fins de eventual imposição da pena de multa, até ser 

possível aferir o seu valor pelas inscrições realizadas, fica estabelecido como valor deste contrato a 
importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e maior valor, caso o total das inscrições o suplante. 
 

4.8. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a 
das outras. 

 
4.9. O prazo para pagamento de multas será de cinco (cinco) dias 

úteis a contar da intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, 
sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução. 

 
4.10. No caso de multa aplicada em virtude de descumprimento 

contratual, além do disposto acima, também será possível, a critério da Contratante, o desconto das 
respectivas importâncias do valor eventualmente devido à Contratada. 
 
    CLÁUSULA QUINTA 

         
    5.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar os acréscimos e supressões 

que se fizerem necessárias no objeto deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial deste Contrato, conforme disposto na Lei Federal n.º 8.666/93, desde que justificados; 
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    5.2. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à 
CONTRATANTE, qualquer fato anormal que porventura venha a ocorrer durante a entrega do objeto, 
principalmente os fatos que dependam de orientação técnica da CONTRATANTE ou de seus prepostos; 

     
    5.3. A presente Contratação é regida especialmente pelo disposto na Lei 
Federal n.º 8.666/93, com as alterações da Lei Federal n.º 8.883/94, Lei Federal n.º 10.520/02 e demais 
disposições legais pertinentes à espécie como por exemplo, o Código Civil Brasileiro, não gerando qualquer 
vínculo empregatício entre as partes, não cabendo ao CONTRATADO pleitear por quaisquer vantagens e/ou 

direitos oriundos da legislação trabalhista, previdenciária, social e/ou fundiária; 
    
    5.4. A CONTRATADA fica obrigado a observar todas as clausulas e 

condições do Edital e da proposta ofertada, nos termos do artigo 55 inciso XI da Lei Federal nº. 8666/93, 
posto que, o edital é a lei interna da presente licitação a qual vincula os agentes da Administração Pública 
e os licitantes. 
    
            
    CLÁUSULA SEXTA:  

    
    6.1. As partes elegem o foro da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, 
Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou ações decorrentes da presente contratação, que 
não forem resolvidas por via administrativa. 
     
    E, por assim estarem justos e contratos, firmam o presente Contrato 
Administrativo em 03 (três) vias de igual teor e forma, após lido e achado conforme em todos os seus termos, 
na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
  
 
 

                                   Santa Cruz do Rio Pardo, .... de ..................... de 2018. 
    
 
 
     
 
_____________________________________              _______________________________ 
Contratante: CODESAN – Serviços e Obras             Contratado:.................................... 
Diorges Bernardo Palma 

Presidente 
  
Testemunhas:  
  
1) ______________________________                 2)_____________________________ 
Nome:                                                                         Nome: 
RG:                                                                              RG: 
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ANEXO III 
 
 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 
CONTRATANTE: CODESAN – Serviços e Obras  
CONTRATADA:  
CONTRATO N°(DE ORIGEM):  
OBJETO:  
ADVOGADO(S): (*) 
 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, 
nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, 
interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e 
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, 
precedidos   de mensagem eletrônica aos interessados. 
  
LOCAL e DATA: Santa Cruz do Rio Pardo, .......... de ..................... de 2018. 
 
CONTRATANTE: .............................................................................   
 

Nome e cargo: .......................................................... 
 
E-mail institucional: ................................................. 
 
E-mail pessoal: ......................................................... 
 
Assinatura: ............................................................... 
 
CONTRATADA: ............................................................................... 
 

Nome e cargo: .......................................................... 
 
E-mail institucional: ................................................. 
 
E-mail pessoal: ......................................................... 
 
Assinatura: ............................................................... 
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ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS 
DO EDITAL 

E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO 

 
 
 

CONVITE Nº 03/2018 

 
 

 

A empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ/MF sob n. 

___________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade RG n. 

_________________________ e do CPF n. ________________________________, DECLARA que se 

enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e preenche todas as condições de 

habilitação estando apta a participar desta licitação, bem como examinou criteriosamente o Edital e 

julgou-o suficiente para a elaboração das propostas técnica e financeira voltadas ao atendimento do 

objeto licitado em todos os seus detalhamentos e está entregando somente envelopes contendo 

indicação dos serviços e preços oferecidos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não 

foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator impeditivo 

à sua participação no presente certame licitatório. 

 
 
 
 

 
_________________________________________ 

(data) 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
(representante legal) 
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ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 
AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

 

A empresa ____________________________________, com sede à 

_____________________________, ____, na cidade de ___________, Estado de ________. inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ n. 

_________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

_________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade RG n. 

______________________ - SSP-____ e do CPF n. _____________________________ DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

 
 
. 

_________________________________________ 
(data) 

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
(representante legal) 
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ANEXO VI 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

RELAÇÃO DOS EMPREGOS 
 

 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – CODESAN – SERVIÇOS E OBRAS  

 

AUXILIAR GERAL DE CONSERVAÇÃO DE VIAS 

Vaga(s) Requisitos Salário Carga horária 

1 + CR Ensino Fundamental Incompleto R$ 1.456,15 40 horas semanais 

Atribuições: Realiza manutenção geral em vias e áreas verdes, realizam tapa buracos, limpa vias 

permanentes e conserva bueiros e galerias de águas pluviais. Recompõe aterros. Controla atividades de 

conservação e trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

Provas: 

1 – Escrita (Língua Portuguesa/Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos); 

2 – Prática (correlata ao cargo); e 

 3 – Avaliação Médica. 

 

SERVENTE DE PEDREIRO 

Vaga(s) Requisitos Salário Carga horária 

CR Ensino Fundamental Incompleto  R$ 1.456,15 40 horas semanais 

Atribuições: Demole edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; prepara canteiros de obras, 

limpando a área e compactando solos. Efetua manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e 

ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos 

mesmos. Realiza escavações e prepara massa de concreto e outros materiais. 

Provas: 

1 – Escrita (Língua Portuguesa/Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos); 

2 – Prática (correlata ao cargo); e 

 3 – Avaliação Médica. 
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ASSISTENTE CONTÁBIL 

Vaga(s) Requisitos Salário Carga horária 

CR Ensino Médio Completo e 

CursoTécnico em Contabilidade 

R$ 1.771,39 40 horas semanais 

Atribuições: Controla e executa trabalhos relacionados à área Contábil. Classifica despesas, analisa e 

reconcilia contas, elabora balancetes e demonstrativos, realiza a execução e controle de planilhas e relatórios 

de contabilidade, calcula impostos, verifica impostos retidos, analisa contas patrimoniais, lança fechamentos 

fiscais, executa baixas de recebimento, revisa as movimentações bancárias, soluciona pendências, organiza 

documentações referentes à contabilidade da empresa, gera lançamentos contábeis, faz o preenchimento de 

guias de recolhimento e de solicitações junto a órgãos do governo, emite notas de venda e de transferência. 

Provas: 

1 – Escrita (Língua Portuguesa/Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos). 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Vaga(s) Requisitos Salário Carga horária 

1 + CR Ensino Médio Completo R$ 1.771,39 40 horas semanais 

Atribuições: Desenvolve atividades de natureza administrativa, envolvendo recebimento, expedição, controle 

e arquivamento/armazenamento de documentos e materiais, digitação e elaboração de textos em 

computador, elaboração de planilhas e controles. 

Provas: 

1 – Escrita (Língua Portuguesa/Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos). 

 

ELETRICISTA 

Vaga(s) Requisitos Salário Carga horária 

CR Ensino Fundamental Completo e Curso 

Básico de Qualificação Profissional em 

R$ 1.771,39 40 horas semanais 
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Eletroeletrônica 

Atribuições: Planeja serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realiza manutenções preventiva, 

preditiva e corretiva. Instala sistemas e componentes eletroeletrônicos e realiza medições e testes. Elabora 

documentação técnica e trabalha em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, 

segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. 

Provas: 

1 – Escrita (Língua Portuguesa/Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos); 

2 – Prática (correlata ao cargo); e 

 3 – Avaliação Médica. 

 

PEDREIRO 

Vaga(s) Requisitos Salário Carga horária 

CR Ensino Fundamental Completo e Curso 

Básico de Qualificação Profissional 

R$ 1.771,39 40 horas semanais 

Atribuições: Organiza e prepara o local de trabalho na obra; constrói fundações e estruturas de alvenaria. 

Aplica revestimentos e contrapisos. 

Provas: 

1 – Escrita (Língua Portuguesa/Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos); 

2 – Prática (correlata ao cargo); e 

 3 – Avaliação Médica. 

 

PINTOR 

Vaga(s) Requisitos Salário Carga horária 

CR Ensino Fundamental Incompleto R$ 1.771,39 40 horas semanais 

Atribuições: Pinta as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-as, e 

cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; reveste tetos, paredes e outras partes de edificações com 

papel e materiais plásticos e para tanto, entre outras atividades, prepara as superfícies a revestir, combina 



  - 18 - 

materiais. 

Provas: 

1 – Escrita (Língua Portuguesa/Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos); 

2 – Prática (correlata ao cargo); e 

 3 – Avaliação Médica. 

 

MOTORISTA DE VEÍCULO 

Vaga(s) Requisitos Salário Carga horária 

CR Ensino Fundamental Incompleto e 

Carteira Nacional de Habilitação 

R$ 1.772,85 40 horas semanais 

Atribuições: Transporta, coleta e entrega cargas em geral e passageiros. Define rotas e assegura a 

regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos 

técnicos e de segurança. 

Provas: 

1 – Escrita (Língua Portuguesa/Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos); 

2 – Prática (correlata ao cargo); e 

 3 – Avaliação Médica. 

 

OPERADOR DE MÁQUINA 

Vaga(s) Requisitos Salário Carga horária 

CR Ensino Fundamental Incompleto e 

Carteira Nacional de Habilitação 

categoria C, D ou E 

R$ 1.844,73 40 horas semanais 

Atribuições: Planeja o trabalho, realiza manutenção básica de máquinas pesadas e as opera. Remove solo e 

material orgânico, drena solos e executa construção de aterros. Realiza acabamento em pavimentos e crava 

estacas. 

Provas: 
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1 – Escrita (Língua Portuguesa/Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos); 

2 – Prática (correlata ao cargo); e 

 3 – Avaliação Médica. 

 

ADVOGADO 

Vaga(s) Requisitos Salário Carga horária 

CR Curso Superior em Direito, inscrição na 

Ordem dos Advogados do Brasil e 

experiência mínima de dois anos. 

R$ 6.730,25 20 horas semanais 

Atribuições: Formular, propor e coordenar a elaboração de normas, métodos e procedimentos para orientar 

o planejamento, execução e controle das atividades de natureza jurídica da autarquia; exercer as funções de 

consultoria e assistência jurídica, bem como manifestar-se sobre o aspecto jurídico de todos os assuntos 

pertinentes à autarquia; representar a autarquia judicialmente e extrajudicialmente em repartições públicas da 

esfera federal, estadual e municipal, bem como nas repartições privadas; analisar, orientar e dar parecer em 

licitação da autarquia, nos termos da Lei nº 8666/93; emitir pareceres, sob o enfoque Constitucional e legar 

das ações da autarquia; orientar, diretamente, o Presidente ou qualquer de seus diretores, quando solicitado, 

em tudo que seja relacionado com os aspectos legais e constitucionais, bem como mantê-los informados 

sobre as alterações da legislação pertinente; assessorar o Departamento de Compras com referência aos 

procedimentos licitatórios; manter sob sua guarda e responsabilidade originais de documentos legais básicos 

da autarquia; elaborar minutas de contratos, ordens de compra, convênios, autorizações de serviço, acordos e 

ajustes, bem como quaisquer instrumentos contratuais previstos em lei; prestar assessoria jurídica a Diretoria 

da autarquia no que for requisitado. 

 

ENGENHEIRO 

Vaga(s) Requisitos Salário Carga horária 

CR Curso Superior em Engenharia Civil e 

inscrição no órgão de classe 

R$ 3.931,05 30 horas semanais 

Atribuições: Responsabilizar-se tecnicamente pela autarquia; desenvolver projetos de engenharia civil; 

acompanhar obras; elaborar projetos e execução de edificações, de abastecimento de água e de 

saneamento; realizar a cordenação, supervisão, orientação técnica, planejamento, projetos, especializações, 

vistorias, pericias, avaliação, arbitramento, laudo, parecer técnico, assessoria, consultoria, fiscalização de 

construção, manutenção e reforma em obras civis em geral; realizar outras tarefasafins, conforme atribuições 
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do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) para o exercício de engenharia civil e 

desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. . 
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ANEXO VII 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

 
 

EXIGÊNCIAS A SEREM CUMPRIDAS PELA CONTRATADA: 
 

 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 
 
 

 Inscrições somente On-line; 

 Serão de responsabilidade da empresa CONTRATADA, todos os recursos classificação, 
julgamentos, justificativas e pareceres jurídicos; 

 Não cobrar taxa de boleto, devendo estar incluso no valor da inscrição; 

 O valor das inscrições deverá respeitar o seguinte cálculo: 

O valor das inscrições para o nível de ensino fundamental deverá ser a metade do valor para o 
ensino superior e o ensino médio ou técnico deverá ser 50% maior que o valor do ensino 
fundamental, quanto ao valor do ensino superior será ofertada pela licitante que fará parte do critério 
de julgamento para a melhor proposta; 

 Os locais de realização das provas serão escolhidos pela Autarquia e serão cedidos, sem custos 
para a licitante CONTRATADA; 

 As provas deverão ser constituídas de 03 (três) matérias: Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais 
e  Conhecimentos Específicos e em alguns cargos parte prática e avaliação médica; 

 As provas deverão ser aplicadas num domingo, em data a ser determinada pela Autarquia nos 
períodos compreendidos de manhã e/ou tarde; 

 A licitante CONTRATADA deverá executar todas as fases do Concurso Público desde a confecção 
do edital até o momento da homologação sem nenhuma cobrança extra por esses serviços, 
incluindo-se análise da legislação municipal, elaboração de editais, recebimento de inscrições pela 
internet, análise das inscrições, preparo de listas de possíveis indeferimentos de inscrições, preparo 
de listas de candidatos, sinalização do prédio onde se realizarão as provas, preparo, triagem e 
embalagem das provas, coordenação e aplicação das provas, correção das provas através de leitura 
ótica, classificação final, assessoria administrativa e jurídica em casos de recursos e relatório final; 
 

Os empregos e vagas serão conforme descrito abaixo, podendo haver alterações: 
 

 Auxiliar Geral de Conservação de Vias 

 Servente de Pedreiro 

 Assistente Contábil 

 Auxiliar Administrativo 

 Eletricista 

 Pedreiro 

 Pintor 

 Motorista de Veículo 

 Operador de Máquina 

 Advogado 

 Engenheiro 

 


