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uc|TA¢Ao no TIPO MENOR PRECO GLOBAL PARA
co~TRATA¢;Ao ma SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA
cooRoi~:NA¢Ao, oRoA~1zA<;Ao, PLANEIAMENTO E
ExEcuc;Ao DE sEuz¢Ao PUBLICA DE PROFISSIONAIS,
PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS ms EoucA<;Ao E SAUDE no MUNlCiPl0 DE
CRATEUS-CE.

As Secretaria de Educagao e Saiide do Municipio de Cratefis, através da Comisséio Permanente de
Licitagao, devidamente nomeada pela Portaria N9 00401.11/2019, tornam piiblico para
conhecimento dos interessados que, na data, horério e local abaixo previsto, abriré licitagéo, na
modalidade Tomada de Pre<;os, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, em regime de execuoéo
indireta com empreitada por prego unitério, para atendimento do objeto desta licitaoao, de
acordo com as condigoes estabelecidas neste Edital, observadas as disposi<;6es contidas na Lei
Federal n‘—’ 8.666/93 de 21.06.93 e suas alteracocs posteriores e na Lei Complementar n‘~’
123/2006 e suas alteragoes posteriores.

HORARIO, DATA E LOCAL:
OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PROPOSTAS seréo rocebidos em sesséo pfiblica marcada
para:

As 09:O0Ho|-as.
Dia 28 de Ianeiro de 2020.
No Endereooz Sala da Comissao Permanente dc Licitagao, localizada a Avenida Edilberto Frota, n°
1.821 — e-mail: pmclici§§rDgmail.com — Cepz. 63.700-O00 — Cratefis — Ceara.
Constituem parte integrante deste Edital, independentc de transcri<;ao os seguintes anuxos:
ANEXO I — Termo de Referéncia/Especificagoes dos Servigos;
ANEXO ll - Modelo de apresentaeéio de carta-proposta;
ANEXO Ill - Minuta de contrato;
ANEXO IV - Minuta de declara<;é0 (Artigo. 27, inciso V. da Lei Federal n9 8.666/93 e inciso XXXIII
do art. 7‘~* da Constituigéio Federal) e outras;
ANEXO V - Modelo de Declaragao para Microempresa e Empresa de Pequeno Porto.
1.0-DO OBIETO
1.1-A prcsente licita<;5o tem como objeto a CONTRATAC/3.0 DE SERVIQO TECNICO
ESPECIALIZADO NA COORDENAC/T10, ORGANIZAC/30, PLANEIAMENTO E EXECU(,I/~10 DE
SELEC/7\O PUBLICA DE PROFISSIONAIS, PAR/\ ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE5 DAS
SECRETARIAS DE EDUCACAO E SAUDE DO MUNlCiPlO DE CRATEUS - CE.

2.0- DAS RESTRIQGES E CONDIQOES DE PART1c|PA<;Ao
2.1- RESTRIQCES DE PARTICIPACAO:
2.1.1- N510 poderé participar empresa declarada inidonea ou cumprindo P8118 de suspens51o,que
lhes tcnham sido aplicadas, por forga da Lei n‘~' 8.666/93 e suas alteragocs posteriores, e ainda;
a] Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administraqzio Piiblica,
//
do acordo com 0 Cadastro Nacional do Empresas lnidoneas e Suspensas ((11515), 'I‘CU/CN]/A/
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Comissao fara pesquisa no site https://certidoes-api'.apps.tcu.gov.br/ no inicio dos traba - ,
devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta situacao;
b,lCun1prindo penalidade de suspensao temporéria imposta pela Prefeitura Municipal de
Crateus;
c) Estejam sob faléncia, concordata, dissolucéo ou liquidacao, fusao, cisao ou de incorporagao;
d_l Reunidos sob a forma de consércio;
e_l Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de orgao ou
entldade contratante ou responsavel pela licitacao;
f) Autor do projeto bésico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;
g_| De empresas cujos socios ou diretores pertencam, simultaneamente, a mais de uma firma
licitante;
h) Que seja sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 99, seus
incisos e paragrafos, da Lei Federal n‘-’ 8.666/93 e suas posteriores atualizacoes;

\r

2.1.2- Quando um dos socios representantes ou responsaveis técnicos da Licitante participar de
mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitagao, somente uma delas podera
participar do certame licitatorio.
2.1.3 - So podera apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar
qualquer empresa licitante no presente certame, representante legal habilitado, devendo
apresentar os seguintes documentos:
ldocumento oficial de identidade;
ll procuragao por instrumento publico ou particular, este ultimo reconhecido firma,
inclusive com outorga de poderes para, na forma da lei, representar a licitante e praticar os atos
a que se destinam, pertinentes ao certame, em nome da licitante.
2.1.4 - Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de representacao,
socio-gerente, diretor do licitante ou titular de firma individual, deverao ser apresentados
juntamente com o documento de identidade, documentos que comprovem tal condicao [atos
constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleicao, etc.), nos quais estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes em decorréncia de tal investidura.

‘\w

2.2- DAS coumcolzs DE PAR1'|ciPAcAo=
2.2.1- Podera participar do presente certame licitatorio pessoa juridica, devidamente cadastrada
na Prefeitura de Crateus-CE, ou nao cadastrada, que atender a todas as condicoes exigidas para
cadastramento até o 39 (terceiro) dia anterior a data do recebimento dos envelopes, observada a

necessaria qualiﬁcacao.
2.2.2 - A ME ou EPP que pretender se beneficinr, no licitaccio, do LC 123/06, deverd entregar 61
Comisscio, juntamente com os envelopes de habilitaccio e proposta, declaracﬁo naforma do Anexo
VI deste edital, assinada pelo titular ou representante legal do empresa, devidamente comprovada
tal titu/aridade/representacﬁo.
3.0- DOS ENVELOPES
3.1- A documentacao necessaria a Habilitacio, bem como as Propostas de Precos deverao ser
apresentadas simultaneamente a Comissao de Licitacao, em envelopes distintos, opacos e
fechados, no dia, hora e local indicado no preambulo deste Edital sendo aceita ainda a remessa
via postal, para 0 enderego constante deste Edital, conforme abaixo:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE Cratefls-CE
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(IDENTIFICACAO DA EMPRESA) ~
ENVELOPE N9 01 - oocuMENTA(;Ao
TOMADA DE PRi~:cos N9 002/2020-FG.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE Crateus-CE
(|oE1\n"ir|cAcAo oA EMPRESA)
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ENVELOPE N9 02 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PREQOS N9 002/2020-FG.

3.2- E obrigatéria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE PRECOS
3.3-Os Documentos de Habilitacao e as Propostas de Precos deveréio ser apresentadas por
preposto da licitante com poderes de representacao legal, atraves de procuracao publica ou
particular com firma reconhecida. A nao apresentacao nao implicara em inabilitacéio. No entanto,
o representante nao podera pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo
representada por um de seus dirigentes, que deveré apresentar copia do contrato social e
documento de identidade.
3.4- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitacao e as Propostas de Precos de
mais de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, podera
representar mais de uma licitante junto a Comissao, sob pena de exclusao sumaria das licitantes
representadas.
3.5. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este edital diante de alguma
irregularidade, devendo protocolar o pedido de até 05 (cinco) dias (iteis antes da data fixada
para abertura dos envelopes de habilitacao, estando a Administracao obrigada a julgar e
responder em até O3 (trés) dias uteis;
3.6. Decaira do direito de impugnar os termos do edital o licitante que nao 0 fizer até 0 segundo
dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacao, hipotese em que tal comunicacao
nao tera efeito de recurso;
3.7. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao a impedira de participar do processo
licitatério até o transito em julgado da decisao a ela pertinente;
3.8. Acolhida a peticao contra 0 ato convocatorio sera designada nova data para a realizacao do
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3.9. A impugnacao de que trata o item acima, se houver, devera ser apresentada de
conformidade com artigo 41, paragrafo 19, da Lei N9 8.666/93 e alteracoes subsequentes.
3.10- Acolhida a peticao contra o ato convocatorio sera designada nova data para a realizacao do
CCITHIHQ.

3.11 Em caso de envio dos envelopes de Habilitacao e Proposta, pela via postal, Comissao de

Licitacao 160 se resp0nsqbih';arq'_se_o_s mesmos nci(Lche_gprem a Lempo htilyl para a abertura
do certame.
4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO — ENVELOPE "A".

4.1 - Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma ﬁlial, com excecao dos documentos
que sao validos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, 0 Contrato sera
celebrado com a sede que apresentou a documentacao.
4.1.1 0s Documentos de Habilitaeao deverao ser apresentados da seguinte forma:
a] Em originals ou publicacao em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de copia
autenticada em Cartorio, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento comprobatorio
devera ser exibido exclusivamente em original;
b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipotese do
documento nao conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado
/
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declaragéio ou regulamentacao do érgao emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na
auséncia de tal declaracao ou regulamentacao, 0 documento sera considerado valido pelo prazo
de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissao;
4.1.2 Na forma do que dispoe o Art. 42 da Lei Complementar n9 123, de 14.12.2006 e suas
alteragéies, a c0mprova;cio da regularidade ﬁscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente serci exigida para efeito de assinatura do contrato.
4.1.3 Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasiao de participacdo neste
procedimento licitatorio, devercio apresentar toda a documentacao exigida para efeito de
comprovacdo de regularidadeﬂscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo.
4.1.4 Havendo alguma restriccio na comprovacdo da regularidade ﬁscal e trabalhista, serci
assegurado o prazo de 05 (cinc0} dias iiteis, contado a partir do momento em que 0 proponente for
declarado 0 vencedor do certame, para regularizagao do documentacao, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.
4.1.5 A ndo-regularizapdo da documentapcio, no prazo previsto no item anterior, implicard
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n”
8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a /icitacdo.
4.1.6 Serd inabilitado 0 licitante que ndo atender as exigéncias deste edital referentes ci fase de
habilitacao, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu contezido e forma, e ainda, a
ME ou EPP que ndo apresentar a regularizaccio da documentayao de Regularidade Fiscal e
trabalhista no prazo de/inido no item "4.1.4"acima.

4.2- os DOCUMENTOS DE HABILITACAO CONSISTIRAO oz;
4.2.1 - Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por esta Prefeitura Municipal, dentro do
prazo de validade, guardada a conformidade com 0 objeto da licitacao.
4.2.2- HABILITACAO |URiDlCA:
4.2.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos ou ultimo
consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro
Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por acoes, acompanhado da
data da assembleia que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis,

inscricao do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;
§'

4.2.2.2 — Documento oficial de identificacao (com foto) e prova de cadastro de pessoa fisica [CPF)
do(s] socio(s) administrador (es);

4.2.2.3. Alvaré de funcionamento.
4.2.3- REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas [CNPJ];
b) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto contratual;
c) Certidao de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributaries Federais e a Divida Ativa
da Uniao (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunta
RFB/PGNF n‘-’ 1.751 de 2 de outubro de 2014;
d) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através de
Certidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
e) A comprovacéo de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita através de
(Iertidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal;
1] Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,atrav;E1
de Certificado de Regularidade de Situacao — (IRS e;
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g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas [CNDT), para comprovar a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a justica do Trabalho.

4.2.4- QuAuF|cA<;Ao TECNICA:

£-

4.2.4.1 - Atestado [s] fornecido (5) por pessoa juridica de direito publico ou privado, com
identificacao do assinante e firma reconhecida, comprovando que a Licitante, ja realizou no
minimo trés concursos/selecoes [concluidos e homologados] com utilizacao de cartao resposta e
corregao por leitura otica, para no minimo 500 (quinhentos) candidatos inscritos em um unico
concurso/selecao, devendo os atestados indicar a entidade contratante, seu CNP], endereeo em
papel timbrado ou assemelhado, sendo o referido atestado devidamente registrado no Conselho
Regional de Administragao da sede do licitante, e se forem de outros estados, visados pelo CRACE, por imposicao daquele orgao;
4.2.4.2 — Registro de inscricao no Conselho Regional de Administraeao — CRA da Sede da licitante,
bem como do seu Responsavel Técnico;
4.2.4.3 — As empresas sediadas em outros estados da federacao deverao apresentar
conjuntamente o registro secundario da empresa junto ao Conselho Regional de Administracao —
(IRA/CE. (RESOLUCAO NORMATIVA CFA 462, DE 22 DE ABRIL DE 2015. Publicada no DOU n° 84
de 06/05/2015, Secao 1, pag.78).
4.2.5- QUALIFlCA(,IAO ECONOMlC0-FINANCEIRA:
4.2.5.1. Balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio ﬁscal, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da licitante,
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario - estes termos
devidamente registrados na ]unta Comercial - constando ainda, no balanco, o numero do Livro
Diario e das folhas nos quais se acha transcrito, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, com vistas aos compromissos que tera de assumir caso lhe seja adjudicado o objeto
licitado, devidamente assinado pelo contador responsavel, sendo vedada sua substituicao por
balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 [tré-s) meses da data de apresentacao da proposta;

%

4.2.5.2. Serao considerados como na forma da Lei, o Balanco Patrimonial e Demonstraeoes
Contabeis assim apresentados:
Na sociedade empresaria regida pela Lei n‘-’. 6.404/76, sociedade anonima ou por acoes:
- Publicadas em Diario Oﬁcial; ou
- Publicados em jornal de grande circulacao; ou
- For fotocépia registrada ou autenticada na lunta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
a.1) As demais formas societarias regidas pelo Codigo Comercial devem apresentar o balanco do
ultimo exercicio social que, via de regra, coincide com o ano civil. Tal informacao serzi verificada
através dos atos constitutivos societarios.
a.2) As empresas constituidas a menos de um ano apresentarao 0 Balancete de Verificacao
referente aos dois ultimos meses anteriores a data de abertura dos envelopes.
a.3) As empresas constituidas a menos de dois meses apresentarao 0 Balanco de Abertura.
4.2.5.3. As empresas optantes pelo regime de tributacao sobre o lucro real/presumido, através
da escrituracao digital SPED (ECD), conforme dispoe os art. 39 da lnstrucao Normativa RFB n9.
lnstrucao Normativa RFB n9 1594, de 01 de dezembro de 2015 da Receita Federal do Brasil.
Ficando a exigéncia de apresentacao do Balanco Patrimonial do ultimo exercicio social, a ser
apresentado no prazo que determina o art. 5‘-’ da lnstrucao Normativa RFB, bem como o que
determina a jurisprudéncia no Acordao TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir
Campelo.
4.2.5.3 - Certidao de Faléncia ou Concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede d(%
Proponente, dentro do prazo de validade.
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4.2.e- DEMAIS EXIGENCIAS:

4.2.6.1 - Declaracao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n‘—’ 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXlll, do artigo 79, da Constituicao Federal, nao
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 [dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
4.2.6.2 - Declaracao expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
4.2.6.3 - Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superveniente
impeditivo da habilitacao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §29, da Lei n.9 8.666/93).
4.3 - As licitantes deverao fornecer, a titulo de informa<;ao, numero de telefone, fax, e-mail e
pessoa de contato, preferencialmente local. A auséncia desses dados nao a tornara inabilitada.
‘hr

ﬁr

5.0- DA PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE "B"
5.1- As propostas deverao ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas em uma
via datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer processo mecanico, eletronico ou
manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado.
5.1.1 - O licitante devera observar as disposicoes contidas no Anexo ll deste edital.
5.2- AS PROPOSTAS DE PRECOS DEVERAO, AINDA, CONTER:
5.2.1- A razao social, local da sede e o numero de inscricao no CNP] da licitante;
5.2.2- Assinatura do Representante Legal;
5.2.3- lndicacao do prazo de validade das propostas, nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
data da apresentacao das mesmas;
5.2.4- Preco total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, ja
consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, mao-de—obra e transporte,
incidentes direta ou indiretamente no objeto deste Edital;
5.2.5 — Proposta de Precos, contendo pregos unitarios de todos os itens constantes no modelo do
ANEXO ll, deste edital.
5.2.6- Na elaboracao dos Precos Unitarios, devera conter todos os custos necessaries a execucao
de cada servico, quais sejam equipamentos, mao-de-obra, totalizaqéio de impostos e taxas, e
quaisquer outros necessarios a execucao dos servicos.
5.2.7- Na elaboracao da Proposta de Preco, o licitante devera observar as seguintes condigoesz Os
precos unitarios propostos para cada item constante no Termo de Referéncia Anexo l do Edital,
deverao incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos/taxas, despesas
administrativas, transportes, seguros e lucro.
5.2.8- Correrao por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta.
5.2.9- Ocorrendo divergéncia entre os valores propostos, prevalecerao os descritos por extenso e,
no caso de incompatibilidade entre os valores unitario e total, prevalecera o valor uniturio.
6.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO
6.1- A presente Licitagao na modalidade TOMADA DE PRECOS sera processada e julgada de
acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei na 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores.
6.2- Apos a entrega dos envelopes pelos licitantes, nao serao aceitos quaisquer aden 's/
acréscimos ou supressoes ou esclarecimento sobre o conteudo dos mesmos.
,.
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6.3- Os esclarecimentos, quando necesszirios e desde que solicitados pela Comissao
Municipio, constarao obrigatoriamente da respectiva ata.
6.4- facultado a Comissao ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitacao, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucéio do processo, vedada a inclusao de
documentos ou informaeoes que deveria constar originariamente da proposta.
6.5- Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatorio, que sera
assinada pela Comissao de Licitagao e os licitantes presentes, conforme dispoe § 1H do art. 43 da
Lei de Licitacoes.
6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitacao e a proposta de preco,
sera realizado simultaneamente em ato publico, no dia, hora e local previsto neste Edital.
6.7- Para a boa condugao dos trabalhos, os licitantes deverao se fazer representar por, no
maximo, 01 (uma) pessoa.
6.8- Os membros da Comissao e 02 (dois) licitantes, escolhidos entre os presentes como
representantes dos concorrentes, examinarao e rubricarao todas as folhas dos Documentos de
Habilitacao e Propostas de Precos apresentados;
6.9- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITACAO, "B" "PROPOSTA DE PRECOS".
proceder-se-a com a abertura e a analise dos envelopes referentes a documentacao.
6.10- A Comissao podera, ao seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessao, o resultado da
habilitagao, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados;
6.11- Divulgado 0 resultado da habilitacao, a Comissao, apos obedecer ao disposto no art. 109,
inciso l, alinea
da Lei de Licitacoes, fara a devolugao aos inabilitados, dos seus envelopes
"proposta de precos", lacrados.
6.12- Abertura das propostas de precos das licitantes habilitadas, que serao examinadas pela
Comissao e pelas licitantes presentes.
6.13- Divulgacao do resultado do julgamento da proposta de precos e observancia ao prazo
recursal previsto no art. 109, inciso l, alinea
da Lei na 8.666/93.
6.14- Apos a fase de habilitacao, nao cabe desisténcia de proposta, salvo motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.
7.0- DO CRITERIO DE IULGAMENTO

A) - AvAuAcAo oos DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE "A"
7.1- Compete exclusivamente a Comissao avaliar o mérito dos documentos e informacoes
prestadas, bem como julgar a capacidade técnica, economica e ﬁnanceira de cada proponente ea
i

exequibilidade das propostas apresentadas.
7.2- A habilitacao sera julgada com base nos Documentos de Habilitacao apresentados,
observadas as exigéncias pertinentes a Habilitacao juridica, Regularidade Fiscal, Qualiﬁcacao
Técnica e 21 Qualificacao Economica e Financeira.
B)- AVALIACAO DAS PROPOSTAS — ENVELOPE "B"
7.3- A presente licitacao sera julgada pelo critério do MENOR PRECO GLOBAL, conforme inciso l,
§ 19 do art. 45 da Lei das Licitacoes.

7.4- Serao desclassiﬁcadas as propostas:
7.4.1- Que nao atenderem as especificacoes deste Edital do Tomada de Precos;
7.4.2- Qlue ‘apresentarem precos unitarios irrisorios, de valor zero, ou precos excessivos ou
1nexequ|ve1s(na forma do Art. 48 da Lei de Licitacoes), ou superiores aos valores constantes dos
ltens do ANEXO ll, deste Edital;
Que apresentarem condicoes ilegais, omissoes, erros e divergéncia ou conﬂito com as
exigencias deste Edital;
.
7.4.4- Na Proposta Prevalecera, em caso de discordancia entre os valores numéricos e/V
extenso, estes ultimos.
.7
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7.4.5- Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta Tomada de Precos,
nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
7.4.6- Os erros de soma e/ou multiplicacao, bem como o valor total proposto, eventualmente,
configurado nas Propostas de Precos das proponentes, serao devidamente corrigidos, nao se
constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificacao da proposta.
7.4.7- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate a
classificacao se fara, obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro processo.
7.4.8- Sera declarada vencedora a proposta de MENOR PRECO GLOBAL entre as licitantes
classificadas;
7.4.9 - Quando for constatado 0 empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, a comissao de licitagcio aplicard os critérios para desempate em
favor da microernpresa ou empresa de pequeno porte, do seguinteforma:
7.4.9.1 - Entende-se por empate aquelas situagoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cent0) superior ao
melhor preco.
7.4.10 - Para efeito do disposto no 7.4.9.1, ocorrendo 0 empate, proceder-se-d do seguinteforma:
l - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar
proposta de preyo inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos,
sob pena de preclusdo, situacdo em que serd adjudicado em seufavor 0 objeto licitado;
ll - Ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, no forma do
inciso I deste item, sercio convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese
do item 7.4.10.1 deste Edital, na ordem classi/icatoria, para o exercicio do mesmo direito, também
todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena de preclusdo;
Ill - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item
7.4.10.2 deste Edital, serd realizado sorteio para dejinir aquele que primeiro podera apresentar
melhor oferta;
7.4.11 - Na hipotese da ndo-contratagdo nos termos previstos no item 7.4.10 deste edital, 0 objeto
licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.4.12 - 0 disposto no item 7.4.9 somente se aplicard quando a melhor oferta inicial nao tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.4.13- De conformidade com o parecer da CPL, nao constituira causa de inabilitagao nem de
desclassificacao da proponente a irregularidade formal que nao afete o conteudo ou a
idoneidade da proposta e/ou documentagao;
8.0- DA ADIUDICACAO
8.1- A adjudicacao da presente licitacao ao (s) licitante (s) vencedor (es) sera efetivada mediante
termo circunstanciado, obedecida a ordem classiiicatoria, depois de ultrapassado o prazo
recursal.
9.0- DO CONTRATO
9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente Tomada de
Precos, que devera ser assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir
da data de convocacao encaminhada a licitante vencedora.
9.2- A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o "Termo de Contrato" no prazo
estabelecido no subitem anterior, caracterizara o descumprimento total da obrigaeao, ficando
sujeita as penalidades previstas no item 18.1, sub-alinea "b.1" do Edital;
9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e seu
Anexo, bem como os demais elementos concernentes a licitacao, que serviram de base o/,
processo licitatorio.
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9.4-- O prazo de convocacao a que se refere o subitem 9.1, podera ter uma unica prorrogaca J...
o mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Administraeao.
9.5- E facultado a Administracao, quando o convocado nao assinar o "Termo de Contrato" no
prazo e condigoes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de
classificacao estabelecida pela Comissao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicoes
propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitacao consoante prevé a Lei n9 8.666/93 e
suas alteraeoes posteriores.

1

10.0- DOS PRAZOS
10.1 - Os servicos objeto desta licitacao deverao ser executados e concluidos até 31 (trinta e
um) de dezembro de 2020, contados a partir do recebimento da ordem de servico, podendo
ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.
10.2- Os pedidos de prorrogaeao deverao se fazer acompanhar de um relatorio circunstanciado e
do novo cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condicoes propostas. Esses pedidos
serao analisados e julgados pela fiscalizacao da Secretaria competente da Prefeitura Municipal
de Crateus-CE.
10.3- Os pedidos de prorrogacao de prazos serao dirigidos a Secretaria competente, até 10 (dez)
dias antes da data do término do prazo contratual.
10.4- Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que notificados
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria competente da Prefeitura Municipal
de Crateus-CE, nao serao considerados como inadimplemento contratual.
11.0-DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1 - As obrigacoes da Contratante estao prevista nos Anexo l — Termo de Referéncia e Anexo
lll - Minuta do Contrato.
12.0-DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1- As obrigacoes da Contratada estao prevista nos Anexo I - Termo de Referéncia e Anexo lll
- Minuta do Contrato.

€

13.0- DA DURACAO DO CONTRATO
13.1- O contrato tera um prazo de vigéncia a partir da data da assinatura até 31 (trinta e um)
de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n‘-* 8.666, de
21 de junho de 1993 e alteracoes posteriores.
14.0 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
14.1- A fatura relativa aos servigos efetivamente prestados devera ser apresentada a Secretaria
de competéncia, até o 109 (décimo) dia util do més subsequente a realizacao dos servicos, para
fins de conferéncia e atestacao da execueao dos servigos.
14.2. A fatura constara dos servicos efetivamente prestados no periodo, de acordo com o
quantitativo efetivamente realizado, cujo valor sera apurado através de medicao;
14.3-Caso os servicos seja aprovada pela Secretaria de competéncia, o pagamento sera efetuado
até o 309 (trigésimo) dia apos o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor
competente da Prefeitura Municipal de Crateus-CE.
15.0-DA FONTE DE RECURSOS
15.1-As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta de recursos oriundos do
Tesouro Municipal na seguinte dotaciio or<;amentaria: 01.08.08.12.368.0037.2.034 "‘
1.111.0000.00
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MUNICIPAL DE EDUCACAO / 02.37.37.10.122.0037.2.036 — 1.211.0000.00 - MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. Elemento de Despesas: N9 3.3.90.39.00.
16.0-DO REAIUSTAMENTO DE PRECO E REGIME DE EXECUCAO
16.1-Os precos sao firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentacao da proposta. Caso o prazo exceda os 12 (doze) meses, os precos contratuais
poderao ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentaeao da proposta, com base no
indice lGP-M da Fundacao Getulio Vargas ou outro equivalente que venha a substitui-lo, caso
este seja extinto.
16.2-O Regime de execugao sera indireto em empreitada por preco unitario.
17.0- DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
17.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos ou
supressoes no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 19, art. 65, da Lei n9 8.666/93 e
suas alteracoes posteriores.
i

§r

18.0-DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1-Pela inexecucao total ou parcial das obrigacoes assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administracao podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancoesz
a) Adverténcia.
b) Multas de:
b.1) 10,09/0 (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante vencedora
em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da notificacao
feita pela CONTRATANTE
b.2) 0.3% (trés décimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia
de atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2,0% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e
rescisao do pacto, a critério Secretaria de competéncia dc Crateus-CE, em caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos.
b.4) Os valores das multas referidos nesta clausulas serao descontados “ex-officio" da
CONTRATADA, mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor
que mantenha junto a Secretaria de competéncia de Crateus-CE, independente de notificacao ou
interpelacao judicial ou extrajudicial;
c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitagao e impedimento de contratar com a
Administracao, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacao.
19.0- DAS RESCISOES CONTRATUAIS
19.1.- A rescisao contratual podera ser:
19.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a Xll do art. 78 da Lei Federal n9 8.666/93;
19.3- Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizaezio escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia
da Administra<;ao;
19.4- Em caso de rescisao prevista nos incisos Xll e XVll do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que
haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,/
quando os houver sofrido;
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19.5- A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequéncias previstas
no art. 80, incisos l a IV, ambos da Lei n9 8.666/93.

20.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
20.1- Os recursos cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n9
8666/93 e suas alteracoes.
20.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante petigao devidamente arrazoada e subscrita
pelo representante legal da recorrente, dirigida a Comissao de Licitacao da Prefeitura Municipal
de Crateus-CE.
20.3- Os recursos serao protocolados na Prefeitura Municipal de Crateus-CE, e encaminhados a
Comissao de Licita<;ao.

G

i

21.0- DAS DISPOSICOES FINAIS
21.1- A apresentacao da proposta implica na aceitacao plena das condicoes estabelecidas nesta
TOMADA DE PRECOS.
21.2 - Esta licitagao podera ser, em caso de feriado, transferida para 0 primeiro dia util
subsequente, na mesma hora e local.
21.3 — Todas as declaragoes exigidas para esta licitacao deverao estar com firma reconhecida.
21.4- Para dirimir quaisquer duvidas, o proponente podera dirigir-se a Comissao de Licitagao, na
sede da Prefeitura Municipal de Crateus-CE, durante o periodo das 8:00 as 12:00 horas, de
segunda a sexta-feira.
21.5- Conforme a legislacao em vigor, esta licitacao, na modalidade Tomada de Precos podera
ser:
a) anulada, a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do
processo;
b) revogada, por conveniéncia da Administraeao, decorrente de motivo superveniente,
pertinente e suficiente para justificar 0 ato;
21.6- Os casos omissos serao resolvidos pela Comissao Permanente de Licitacao nos termos da
legislagao pertinente.
22.0- DO FORO
22.1- Fica eleito 0 foro da Comarca de Crateus-CE, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Crateus - CE, 09 de janeiro de.2020.
\'\

B

’ Francisco A*ntonio,F’rota'Farias
Presidente da Comissao Permanente de Licita 1 0
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1 - OBIETO
CONTRATAC/10 DE sERv1cos TECNICOS ESPECIALIZADOS N/l cooRDE1vAc/10, ORGANIZAC/l0.
PLANE/AMENTO .5 EXECUC/10 DE SELECAO PUBLICA DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO
DAS NECESSIDA DES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E s/1 UDE oo MUNlClPl0 DE CRA TEUS - CE.
2 - IUSTIFICATIVAS
2.1 — SECRETARIA DE EDUCACAO
2.1.1 - A contratacao dos servicos por parte da Secretaria de Educacao, justifica-se pela
necessidade de selecao de proﬁssionais do magistério, aptos ao exercicio dos cargos de

provimento em comissao de Diretor de Escola, Coordenador Pedagogico de Escola e

1

€'

Secretario Escolar das Escolas Publicas e Centros de Educacao lnfantil — CEI Municipais, pelo
compromisso dos gestores municipais em assegurar a maxima isencao no processo de selecao
dos gestores escolares, respeitada a comprovacao da indispensavel qualificacao técnica e
profissional.
A Selecao corresponde a inciativa de promover a selecao de profissionais do magistério aptos ao
exercicio destes cargos, intelectual e socialmente avaliados, atendendo a uma das estratégias
sugeridas para alcance da Meta 19 do Plano Nacional de Educacao — PNE, Lei N9 13.005, de
também presente no Plano Municipal de Educacao de Crateus - PME, no que concerne a gestao
democratica.
A opcao da formacao do Banco de Gestores visa adotar a mesma sistematica praticada pelo
Governo do Estado do Ceara, através da Secretaria de Educacao, com o proposito de alcangar, £1
semelhanca da rede estadual, um modelo de gestao escolar que assegure o sucesso do processo
de ensino-aprendizagem reconhecido entre os melhores do pais.
Atendendo ao Edital, os candidatos que alcancarem o perfil minimo, a "nota de corte", passarao a
integrar um Banco de Gestores, por ordem alfabética, do qual podera ser designado qualquer dos
aprovados, por critérios da Gestao Municipal, conforme prerrogativa assegurada pela Legislacao
Nacional.
Além desses objetivos, a opcao pelo Banco de Gestores, integrado por profissionais do
magistério que demonstraram atender a critérios tecnicos de mérito e desempenho, justifica-se
pelo fato que a nomeacao para cargo de gestao escolar envolve outras variaveis que aquelas
auferidas em exames de conhecimento e curriculo; tais como a disponibilidade de tempo, o local
de residéncia, a remuneracao basica e outros aspectos que envolvem custos, com significativo
impactos no aspecto economico-financeiro.

2.2 - SECRETARIA DE SAODE
2.2.1 - A contratacao dos servigos por parte da Secretaria de Saude, justifica-se pela necessidade
do selecao de dos Agentes Comunitarios de Saude (ACS), pelo compromisso dos gestores
municipais em assegurar a maxima isenczio no processo de selecao, respeitada a comprovacao da
indispensavel qualificacao técnica e profissional, para os cargos que os exigem.
/

/..

\N\
./'

=u,;gq;-A

5""

W

\,

‘%

PREFEITURA
05
I

E» ' rt-umuc > ‘r

¢_ F g °‘L\Cl‘lCAO

=1
Fazendo

Mais Per Vocé

—

ﬂ-

N,

VERDE

lllll

A Selecao corresponde a iniciativa de promover a selecao de profissionais prestadores de
servicos aptos ao exercicio destes cargos, intelectual e socialmente avaliados, atendendo a
Diretriz 01 do Plano Municipal de Saude a Garantia do acesso da populacao a servicos de
qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saude,
mediante aprimoramento da Politica da Atencao Basica e da Atencao Especializada com o
objetivo: Utilizacao de mecanismos que propiciem a ampliacao do acesso da atencao basica, no
que concerne a gestao democratica que entre a meta para 2018-2021 é a realizacao da Selecao
de ACS para cobertura das areas descobertas com indicador de ampliar o acesso a populacao
com relacao ao atendimento dos Agentes Comunitarios de Saude.
Os ACS tém as suas atribuicoes basicas descritas em documentos do Ministério da Saude e, mais
solenemente, no bojo do Decreto Federal n.9 3.189, de 4 de outubro de 1999, que "fi xa diretrizes
para o exercicio da atividade de Agente Comunitario de Saude (ACS), e da outras providéncias".
Nesse decreto (cujo inteiro teor encontra-se neste documento), em seu artigo 2.9, estao
arroladas as atividades do ACS em sua area de atuacao. A sua leitura permite verificar que o ACS
tem uma missao basica de execucao de atividades de prevencao de doencas e promocao da
saude no ambito da comunidade em que resida, e na qual tenha lideranca e possa manifestar
solidariedade. Esse aspecto, muitas vezes subjetivo, é de assombrosa relevancia para o
Programa, pois de nada adiantara um ACS muito preparado tecnicamente que nao possa
desenvolver a contento suas atividades por nao ter credibilidade na esfera da comunidade em
que atue. O mesmo devera ser uma pessoa conﬁavel, bem conceituada na comunidade, amena no
trato, com acesso as residéncias, como se fosse alguém da propria familia, de forma a servir de
elo entre a comunidade e as equipes técnicas de saude da familia. E o ACS so sera util enquanto
manifestar essa lideranca, pois se a perder nao podera mais exercé-la com as mesmas
caracteristicas, as suas atribuicoes regulares.
O Ministério da Saude, na Portaria n9 1.399/MS de dezembro de 1999 descreve, nas suas
disposicoes gerais, a necessidade de incorporar as atividades desenvolvidas pelas estratégias
PACS e PSF as acoes de vigilancia, da prevencao e controle das doencas, entre elas, a malaria. A
Portaria n9 44/MS de 3 de janeiro de 2002 define as atribuicoes do agente comunitario de saude
na prevencao e no controle da malaria e dengue.
l.

Atendendo ao Edital, os candidatos que alcancarem o perfil minimo atendendo o
DECRETO N.o 3.189, DE 4 DE OUTUBRO DE 1999 no seu o Art. 1.° Cabe ao Agente
Comunitério de Saude (ACS), no ambito do Programa de Agentes Comunitarios de
Saude, desenvolver atividades de prevencao de doencas e promocao da saude, por meio
de acoes educativas individuais e coletivas, nos domicilios e na comunidade, sob
supervisao competente Art. 2.° Sao consideradas atividades do ACS, na sua area de
atuacao: I - utilizar instrumentos para diagnostico demografico e sociocultural da
comunidade de sua atuacao; ll - executar atividades de educacao para a saude
individual e coletiva; Ill - registrar, para controle das acoes de saude, nascimentos,
obitos, doencas e outros agravos a saude; lV - estimular a participacao da comunidade
nas politicas publicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; V - realizar
visitas domiciliares periodicas para monitoramento de situacoes de risco a familia; Vl participar ou promover acoes que fortalecam os elos entre o setor Saude e outras
politicas publicas que promovam a qualidade de vida; Vll - desenvolver outras
atividades pertinentes a funcao do Agente Comunitario de Saude. Paragrafo unico. A.
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atividades do ACS sao consideradas de relevante interesse publico. Art. 3.° O ACS deve
residir na propria comunidade, ter espirito de lideranca e de solidariedade e preencher
os requisitos minimos a serem estabelecidos pelo Ministério da Saude. Art.
O ACS
prestara seus servicos, de forma remunerada, na area do respectivo municipio, com
vinculo direto ou indireto com o Poder Publico local, observadas as disposicoes fixadas
em portaria do Ministério da Saude. Art. 5.° Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicacao. Brasilia, 4 de outubro de 1999; 178.° da lndependéncia e 11 1.° da Republica.
3- ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS
3.1 - O Processo de Selecao contratado a empresa selecionada a partir deste Termo de
Referéncia sera acompanhado por uma Comissao constituida pela SME integrada por: 1 (um)
representante do Conselho Municipal de Educacao — CME e1 (um) representante da SME, sendolhes vedada a participacao do processo de selecao.
3.2 - O Processo de Selecao contratado a empresa selecionada a partir deste Termo de
Referéncia sera acompanhado por uma Comissao constituida pela SMS integrada por: 3 (Trés)
representantes da Secretaria Municipal de Saude, sendo-lhes vedada a participacao do processo
de selecao.
4 - DAS INSCRIGOES E DO VALOR

4.1 - As inscricoes para a selecao deverao ser abertas pelo periodo de 10 (dez) dias uteis
(SECRETARIA DE EDUCACAO) e 20 (vinte) dias uteis (SECRETARIA DE SAUDE) e serao
realizadas exclusivamente por meio da internet, no endereco eletronico da entidade
organizadora, disponivel 24 (vinte e quatro) horas, ininterruptamente, durante todo o periodo
de inscricao, cujo pagamento sera feito via boleto bancario emitido no ato da inscricao.
4.2 - A contratada deverz-'1 disponibilizar inscricao por meio eletronico em pagina na internet, e
pagamento diretamente em instituicao bancaria que tenha cobertura de atendimento em todo
territorio nacional, especialmente no municipio de Crateus.
4.3 - Os valores das taxas de inscricao, que serao recolhidos em favor do municipio de Crateus.
serao definidos pela Secretaria Municipal de Educacao, apos a contratacao da empresa
organizadora do certame.
4.4 - O valor da inscricao constara no edital da selecao.
4.5 - Havera isencao, total ou parcial, do valor da taxa de inscricao, a critério da Secretaria de
Educacao e previstos no Edital de Selecao, apos definicao do valor do contrato do processo.

5 - DA DOCUMENTACAO NECESSARIA A INSCRICAO
5.1- A contratada deveré elaborar e disponibilizar em sua pagina de internet o edital do
concurso , co m sistema
'
' -' de msciicao
'
~' -" que tenha funcionalldade
.
propno
de gerar o respectivo
boleto para pagamento bancario.
6 - DAS ETAPAS DA SELECAO
6.1 — SECRETARIA DE EDUCACAO
6.1.1 - A empresa contratada sera responsavel pelo desenvolvimento da selecao regulamentada
pelo respectivo Edital, que constara de 3 (trés) fases, de carater eliminatorio, igualmente 7
obrigatorias a todos os candidatos aos cargos de Diretor do Escola Coordenador Pedagogico dy/,. ‘
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Escola e Secretario Escolar, para afericao de qualificacao e de experiéncia profissional, por
intermédio de:
l. Prova escrita que constitui a aplicacao de uma prova de conhecimento técnico, do ponto
de vista teorico e das praticas cotidianas da escola publica, com questoes objetivas e
questoes de natureza analitico-discursivas; A Prova Escrita com questoes objetivas sera
composta de 30 (trinta) itens do modelo multipla escolha, com cinco alternativas (A, B, C,
D, E) cada, das quais somente uma é correta. A Prova Escrita com questoes de natureza
analitico-discursivas sera composta de 02 (dois) itens do modelo aberto, que versara sobre
situacoes problemas proprias do cotidiano da escola publica, onde o candidato deveré
argumentar e defender a sua compreensao sobre o caso apresentado e os
encaminhamentos possiveis.
ll. A analise de curriculo vitae e titulacao profissional;
lll. Entrevista por equipe multidisciplinar, no ambito da gestao publica, contemplando
aspectos inerentes a gestao de pessoas, de financas, de material e patrimonio, além da
legislacao que normatiza a gestao escolar.

$1

6.2 - SECRETARIA DE SAUDE
6.2.2 - A empresa contratada sera responsavel pelo desenvolvimento da selecao regulamentada
pelo respectivo Edital, que constara de 2 (duas) fases, de carater eliminatorio e classificatorio,
igualmente obrigatorias a todos os candidatos aos cargos de Agente Comunitario do Saude em
areas descobertas das unidades basicas de saude do municipio de Crateus/CE, para afericao de
qualificacao e de experiéncia profissional, por intermédio de:
l. A analise de curriculo vitae com as devidas comprovacoes;
ll. Entrevista por profissional, individualmente por Pessoa/Candidato, ao cargo que
contemplara assuntos inerentes e legislacao ao cargo concorrido da selecao.

‘E-v

7 - DO EDITAL DA SELECAO
7.1 - Os Editais para normatizar as selecoes sera uma das atribuicoes da empresa vencedora, que
devera constar, com os indispensaveis detalhes, dos requisitos para participacao da selecao para
Diretor de Escola, Coordenador Pedagogico de Escola, Secretario Escolar (SECRETARIA DE
EDUCACAO) e AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE), além de:
a.

PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITACAO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO.

b. DINAMICA DA SELECAO

<1. LOCAIS DE REALIZACAO DE PROVAS E ENTREVISTAS
<1. CRONOGRAMA DAs TRES ETAPAS (SECRETARIA DE EDUCACAO)
e. CRONOGRAMA DAS DUAS ETAPAS (SECRETARIA DE SAUDE)
r. CRITERIOS PARA ANALISE DE TlTUl.0S
g.

CRITERIOS PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS

h.

FORMA E DATA DE PUBLICACAO DO RESULTADO FlNA1..
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8 - CRITERIOS DE ESCOLHA DA INSTITUICAO
8.1 - Ser uma instituicao brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do
ensino ou do desenvolvimento institucional, nos termos do art. 24, Xlll, da Lei 8.666/93.
8.2 - Possuir reputacao ético-profissional ilibada e comprovar, por meio de atestado e certidoes
de capacidade técnica, de que a organizadora detém experiéncia anterior na execucao de
selecoes com caracteristicas e quantidades similares.
8.3 - Para fins de avaliacao das certidoes e atestados, sera entendido como servico similar ao
objeto desta licitacao, compativel em caracteristicas e quantidades, aqueles nos quais conste
realizacao de selecao publica semelhante.
8.4 - Possuir pessoal técnico capacitado e condicoes de logistica compativeis com a execucao da
selecao contratada e assegurar a indefensavel seguranca para acesso aos locais da selecao e
entrevistas. Bem como, declaracao formal de disponibilidade de equipamentos e pessoal técnico,
essenciais para a operacionalizacao e seguranca da selecao publica.
8.5 - Constituicao de bancas examinadoras ilibadas, para a elaboracao e correcao das questoes
de provas, integradas por profissionais especializados, de notorio saber e reconhecida
reputacao. Cada integrante das bancas examinadoras assinara termo de compromisso, para
garantir o sigilo em cada etapa do concurso, e declarar que nao tem conhecimento da
participacao de parentes consanguineos ou afins, até o terceiro grau, no certame.
8.6 - A instituicao contratada devera selecionar e treinar profissionais em numero suficiente que
garanta o atendimento aos candidatos, nas trés etapas do certame sob a sua responsabilidade.
Cabendo-lhe, ainda, selecionar e capacitar os fiscais, que atuarao na aplicacao dos instrumentos
de avaliacao, dimensionadas, as equipes para aplicacao das provas, no minimo, por: 1 (um) fiscal
para cada 20 (vinte) candidatos e, no minimo, 2 (dois) por sala; fiscais para acompanhar os
candidatos ao banheiro e ao bebedouro; fiscais para recebimento de aparelhos eletronicos de
candidatos; serventes para cada local de prova; segurancas por local de prova; e 1 (um)
coordenador por local de prova.

9-SUBCONTRATACAO
9.1 - E terminantemente proibida a subcontratacao, em todo ou parcial, do objeto desta licitacao.
iv

10. ESPECIFICACAO, QUANTITATIVOS E VALOR MEDIO.
ITEM

01

...

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

UNID

66777-SERVICO
TECNICO
ESPECIALIZADO NA COORDENACAO.
ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E
EXECUCAO DE SELECAO PUBLICA PARA
CONTRATACAO DE DIRETOR DE
ESCOLA, COORDENADOR PEDAGOGICO
DE ESCOLA E SECRETARIO ESCOLAR,

SERVICO

QNTD

1

'

»

V. MEDIO

V. MEDIO

UNIT

TOTAL

55.333,33

55.333,33

INCLUIIDOS A CONTRATACAO DE TODO
PESSOAL

(APOIO,

COMPONENTES

DA

FISCAIS
BANCA

E
DE

AVALIACAO DAs PROVAS PRATICAS)
RESPONSAVEL

PELA

/

ELABORACAO,
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IMPRESSAO E APLICACAO DE PROVAS,
BEM COMO HABILITACAO PARA BANCO
DE GESTORES.
_g
ea"/73-sERv|co
TECNICO
ESPECIALIZADO NA COORDENACAO,
ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E
ExEcu<;Ao DE SELECAO PUBLICA PARA
CONTRATACAO
DE
AGENTES
COMUNITARIOS DE sAuDE, INCLUIIDOS

A CONTRATACAO DE TODO PESSOAL
(APOIO, FISCAIS E COMPONENTES DA
BANCA DE AVALIACAO DAS PROVAS

VERDE

-

‘

—

SERVICO

PRATICAS)
RESPONSAVEL
PELA
ELABORACAO,
IMPRESSAO
E
APLICACAO DE PROVAS.
T
VALOR MEDIO GLOBAL

I

1

a

58.666,67
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R$ 114000.00

11 - REFERENCIAL DE PRECOS
11.1- Os precos de referéncia ora apresentados foram estimados com base nos valores das
coletas de precos, anexas a este termo de referéncia, efetivadas para verificacao no mercado dos
precos deste objeto.
12 OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO CONSISTIRAO DE:
12.1 - Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por esta Prefeitura Municipal, dentro do
prazo de validade, guardada a conformidade corn o objeto da licitacao.

12.2- HABILITACAO IURIDICA:

iv

O
' (3.
. 0'9}

58.666,67

3'

12.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos ou ultimo
consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro
Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por acoes, acompanhado da
data da assembleia que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis,
inscricao do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;
12.2.2 — Documento oficial de identificacao (com foto) e prova de cadastro de pessoa fisica (CPF)
do(s) socio(s) administrador (es);
12.2.3. Alvara de funcionamento.
12.3- REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas juridicas (CNP]);
b) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto contratual;
c) Certidao de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Uniao (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunt"
RFB/PGNF n9 1.751 de2de outubro de 2014;
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d) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atrav
e
Certidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
e) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal deveré ser feita através de
Certidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal;
f) Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, atraves
de Certificado de Regularidade de Situacao — CRS e;
g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a justica do Trabalho.

G

12.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte devercio apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovaccio de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente alguma
restriccio;
12.3.2 ~ Havendo alguma restricao na comprovaccio da regularidadeﬂscal, serd assegurada o prazo
de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderci ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogdveis por igual periodo, a critério da Comissdo de
Pregoes, para a regularizacdo do documentacao e emissao de eventuais certidoes negativas ou
positivas com efeito de certidcio negativa, conforme os ditarnes da Lei Complementar 123/2006
alterada pela Lei Complementar 147/20014;
12.3.3 - A ndo-regularizaccio da documentaccio, no prazo estabelecido, implicard decadéncia do
direito cl contrataclfio, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81, do Lei no 8.666/93, sendo
facultado a convocacao dos licitantes remanescentes, no ordem de classiﬂcactio, para a assinatura
do contrato, ou a revogacdo do licitacdo, ou lote, conforme o caso.

12.4- QUALIFICACAO TECNICA:

€

12.4.1- Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, com
identificacao do assinante e firma reconhecida, comprovando que a Licitante, ja realizou no
minimo trés concursos/selecoes (concluidos e homologados) com utilizacao de cartao resposta e
correcao por leitura otica, para no minimo 500 (quinhentos) candidatos inscritos em um unico
concurso/selecao, devendo os atestados indicar a entidade contratante, seu CNP], endereco em
papel timbrado ou assemelhado, sendo 0 referido atestado devidamente registrado no Conselho
Regional de Administracao da sede do licitante, e se forem de outros estados, visados pelo CRACE, por imposicéo daquele orgao;
12.4.2 — Registro de inscricao no Conselho Regional de Administracao — CRA da Sede da licitante,
bem como do seu Responsavel Técnico;
12.4.3 - As empresas sediadas em outros estados da federacao deverao apresentar
conjuntamente o registro secundario da empresa junto ao Conselho Regional de Administracao —
CRA/CE. (RESOLUCAO NORMATIVA CFA 462, DE 22 DE ABRIL DE 2015. Publicada no DOU n° 84
de 06/O5/2015, Secao 1, pag.78).
12.5- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
12.5.1. Balanco patrimonial e demonstracées contabeis do ultimo exercicio fiscal, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da licitante,
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario - estes termos devidamente registrados na junta Comercial — constando ainda, no balanco, o numero do Livro
. /
Diario e das folhas nos quais se acha transcrito, que comprovem a boa situacao financeira
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empresa, com vistas aos compromissos que tera de assumir caso lhe seja adjudicado o objeto
licitado, devidamente assinado pelo contador responsavel, sendo vedada sua substituicao por
balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;
12.5.2. Serao considerados como na forma da Lei, 0 Balanco Patrimonial e Demonstracoes
Contabeis assim apresentados:
Na sociedade empresaria regida pela Lei n9. 6.404/76, sociedade anénima ou por a<;6es:
- Publicadas em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulacao; ou
- Por fotocopia registrada ou autenticada na junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
a.1) As demais formas societarias regidas pelo Codigo Comercial devem apresentar o balanco do
ultimo exercicio social que, via de regra, coincide com o ano civil. Tal informacao sera verificada
através dos atos constitutivos societarios.
a.2) As empresas constituidas a menos de um ano apresentarao o Balancete de Verificacao
referente aos dois ultimos meses anteriores a data de abertura dos envelopes.
a.3) As empresas constituidas a menos de dois meses apresentarao o Balanco de Abertura.
8.5.3. As empresas optantes pelo regime de tributacao sobre o lucro real/presumido, através da
escrituracao digital SPED (ECD), conforme dispoe os art. 39 da lnstrucao Normativa RFB n9.
Instrucao Normativa RFB n9 1594, de 01 de dezembro de 2015 da Receita Federal do Brasil.
Ficando a exigéncia de apresentacao do Balanco Patrimonial do ultimo exercicio social, a ser
apresentado no prazo que determina o art. 59 da Instrucao Normativa RFB, bem como o que
determina a jurisprudéncia no Acordao TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir
Campelo.
12.5.4 - Certidao de Faléncia ou Concordata expedida pelo Distribuidor judicial da sede do
Proponente, dentro do prazo de validade.

12.6- DEcl.ARAcoEs

$1

a) Declaracao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n9 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 79, da Constituicao Federal, nao
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
b) Declaracao expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
c) Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitacao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conforme
modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §29, da Lei n.9 8.666/93).
13 — DA VALIDADE E DA VIGENCIA
13.1 - O Contrato resultante da presente Licitacao tera vigéncia a partir de sua assinatura, tendo
validade até 31 de dezembro de 2020.
14 — DAS OBRIGACOES

” ,4

14.1 — DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
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Além das obrigacoes constantes em clausulas proprias do contrato do Edital de Licitacao e seus
anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitacﬁes, cabe a
CONTRATADA:
I - Designar, por escrito, o funcionario responsavel para resolucao de eventuais ocorréncias
durante a execucao deste contrato, dos bens adquiridos;
II - Zelar pela fiel execucao deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materials e
humanos necessarios.
III - Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execucao do contrato,
tais como transportes, frete, ca rga e descarga etc.
IV - Cumprir as posturas do Municipio e as disposicoes legais estaduais e federais que interfiram
na execucao do contrato;
V - Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicées de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao indicada no
preambulo deste termo;
VI - Dar ciéncia imediata e por escrito at CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa
afetar a execucao do contrato;
VII - Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacao do CONTRATANTE em seu
acompanhamento;
VIII - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e tributarios,
resultantes da execucao deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93;
IX - Atender prontamente qualquer reclamacao, exigéncia, ou observacao realizadas pela
CONTRATANTE;
X - Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que notificado o
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela Secretaria correspondente, nao serao
considerados como inadimplemento contratual;
XI - Os pedidos de prorrogacao de prazo de entrega serao dirigidos 21 Comissao de Licitacao, até
05(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razoes e
devidamente fundamentadas;
XII - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos ou
supressées no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § 1o, do art. 65, da Lei de Licitacées.
Xlll - Fornecer todas as informacoes necessarias a realizacao da selecao;
XIV - Disponibilizar a CONTRATADA toda a legislacao referente a selecao;
XV - Fazer cumprir o cronograma estabelecido em conjunto com a CONTRATADA;
XVI - Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio de comissao nomeada;
XVII - Notificar a CONTRATADA das falhas e irregularidades constatadas na execucao do servico,
sem prejuizo das penalidades cabiveis ao caso;
XVIII - Realizar aselecao publica e garantir a completa e efetiva consecucao do objetivo
explicitado neste Termo de Referéncia, com a observancia das normas legais incidentes;
XIX - Elaborar cronograma no prazo de 10 (dez) dias a contar do aceite formal da proposta de
prestacao de servicos, a ser submetido :1 aprovacao do CONTRATANTE, no qual serao indicadas
as data de realizacéio de todas as etapas concernentes ao concurso, estando o mesmyz
preferencialmente, de acordo com o Cronograma pactuado"I
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XX Elaborar e submeter a aprovacao prévia do CONTRATANTE os editais e os comuni
relacionados:
a) a abertura das inscricées;
b) a convocacao e resultado final de todas as etapas do concurso sob a sua responsabilidade;
c) a divulgacao dos resultados da avaliacao dos recursos referentes as etapas do concurso sob a
sua responsabilidade;
d) ao resultado final em lista contendo a pontuacao de todos os candidatos habilitados sempre
pela ordem decrescente da nota obtida.
XXI - Publicar, no minimo em um jornal de circulacao estadual o edital, os comunicados ou as
convocacées referentes as etapas da selecao e, ao final o Banco de Cargos e a suas expensas,
XXII - Publicar em sua pagina, na internet, todos os editais e comunicados;
XXIII - Dispor de Assessoria Técnica em relacao as etapas da selecao, de sua inteira
responsabilidade, para fins de elaboracao do edital, comunicados, instrucoes aos candidatos e
outros, bem como prestar assessoria técnica e juridica ao CONTRATANTE em relacao ao objeto
contratado;
XXIV - Compor cadastro geral de candidatos inscritos a partir das informacées contidas nas
fichas de inscricao e digitadas em sistema de processamento eletrénico;
XXV - Colocar a disposicao na pagina na internet, em link proprio, consulta ao local de provas por
nome, numero de inscricao e/ou CPF de candidato;
XXVI - Selecionar e treinar os profissionais em numero suficiente que garanta o atendimento aos
candidatos, assim como os fiscais que atuarao na aplicacao dos instrumentos de avaliacao,
inclusive com treinamento especifico para proceder a identificacao dos candidatos;
XXVII - Manter, nos dias de realizacao das provas, equipe de profissionais responsaveis pela
recepcao dos candidatos, distribuicao e fiscalizacao da aplicacao das provas, assim como
providenciar pessoal responsavel pela seguranca e prestacao de primeiros socorros;
XXVIII - Iulgar os recursos administrativos referentes as etapas sob a sua responsabilidade
interpostos por candidatos, subsidiar as respostas as acoes judiciais propostas em desfavor do
CONTRATANTE e responder as que em seu desfavor sejam propostas referentes aos certames;
XXIX - Corrigir as provas objetivas e realizar as entrevistas dos candidatos aprovados nas provas
objetivas, de acordo com 0 quantitativo definido pelo CONTRATANTE;
XXX — Disponibilizar aos candidatos o acesso ao resultado e as folhas de respostas por meio
virtual;
XXXI - Disponibilizar aos candidatos a possibilidade de interposicao de recursos por meio
virtual;
XXXII - Prestar pronto atendimento ao candidato ou a terceiros (pessoas fisicas ou juridicas,
publicas ou privadas) no esclarecimento de duvidas quanto aos regulamentos da selecao,
tornando disponiveis, para tanto, central de atendimento telefénica e portal na internet.
XXXIV - Entregar o resultado das etapas da selecao ao CONTRATANTE;
XXXV - Elaborar, revisar, compor, imprimir, acondicionar e transportar as provas a serem
aplicadas na selecao, garantindo-lhes a confiabilidade e integridade, zelando pela inviolabilidade
das provas, bem como pela lisura do processo seletivo.
XXXVI - Elaborar questoes inéditas nas provas de modo a abranger as capacidades de
compreensao, aplicacao, analise e sintese, privilegiando a reﬂexao sobre a memorizacao e a/
/
qualidade sobre a quantidade;
'/
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XXXVII - Receber a d0cumenta¢ao relativa aos requerimentos de iseneao de taxa de inscrigao e
proceder a sua analise;
XXXVlll - Fornecer todo 0 suporte dc informatica e tecnologia necessério ao bom andamento do
rso.
- Recrutar, selecionar e orientar profissionais que irao compor as bancas examinadoras
para elaboragao dos conteiidos programaticos das provas objetiva e realizar as entrevistas dos
aprovados nas duas primeiras etapas — prova e projeto de gestao;
XL - Responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos malotes no local de realizagao das provas.
XLI - Supervisionar as instalagoes dos locais de aplicaeéo das provas.
XLll - Processar e encaminhar 21 Contratada 0 cadastro geral dos candidatos inscritos, todo 0
material pertinente ao concurso e 0 relatorio final contendo os resultados, estatisticas de
inscritos/aprovados/reprovados/faltosos, dentro dos prazos estabelecidos no edital e no
cronograma do concurso apés a realizagao das respectivas etapas, prorrogaveis a critério da
Comissao Organizadora do Concurso.
XL.lll - Elaborar subsidios as demandas judiciais e extrajudiciais no prazo maximo de 10 (dez)
dias, se outro nao estiver definido na decisao judicial, prorrogével a critério da Comissao
Organizadora do Concurso.
XLIV - Providenciar locagao de espago fisico, organizacao, logistica e todas as operagoes
concernentes a aplicaqao das provas previstas no exame intelectual, com carteiras adequadas
possuindo no maximo 40 (quarenta) candidatos por sala.
XLV - Guardar, pelo periodo minimo de 05 (cinco) anos, contado da data de homologaqao do
resultado final do certame, em local apropriado, todos os formulérios de inscrigao, as folhas de
respostas, as folhas de frequéncia e as demais planilhas de todos os candidatos, bem como os
exemplares de todas as provas aplicadas no concurso. Apés esse prazo, encaminhar, em até 30
dias, esse material para os setores competentes da Contratada.
XLVI - Arcar com os prejuizos decorrentes de anulagoes de provas ja realizadas e/ou de
mudangas em sua data de aplicagao, quando o motivo ensejador desses fatos nao for de
responsabilidade da Contratada.
XLVII - Cumprir rigorosamente o cronograma definido para realizagao da selegao, de acordo com
as regras estabelecidas na Lei n9 8.666/1993.
XLVIII - Conferir a veracidade das inforniagoes prestadas pelos candidatos solicitantes de
isengéo de taxa de inscrigao, encaminhando a listagem dos candidatos isentos a Comissao
Organizadora, de acordo com a data estabelecida para o encerramento das inscrigoes.
XLIX - Assumir a responsabilidade, e providenciar, a qualquer tempo, mesmo depois de
encerrado 0 prazo contratual, a aplicagﬁo dos exames previstos nastrés aos candidatos que
ingressarem com a<;6es judiciais impugnando os respectivos resultados.
L - Manter sigilo nos assuntos relacionados ao processo de selegao, responsabilizando-se pela
divulgzigao, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informaqoes que
comprometam a sua realizagao;
Ll - Disponibilizar a CONTRATANTE a planilha de custos de realizagao do concurso;
LII - Rcsponsabilizar-se pelo contendo das informaeoes publicadas;
l.lll - Reaplicar provas em caso de vazamento de informagoes ou erros deimpress{1o,sem custos

adicionais para 0 CONTRATANTE;

//’

LIV - Reaplicar provas em caso fortuito ou de forga maior em data a ser aprovada giéfw
CONTRATANTE, com a qual dividira igualmente os custos da reaplica<;ao;
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LVI -Responsabilizar-se por qualquer fato ou acao que leve 21 anulacao daseleczio pd ica,
arcando com todos os onus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa ou dolo;
LVll — Restituir aos candidatos os valores das inscri<;6es em caso de cancelamento do concurso,
sem prejuizo de indenizagoes as quais tenha direito.
LVIII ~ Realizar outras atividades pertinentes a selecao publica.
14.2 — DAS 0BRlGAC()ES E RESPONSABILIDADES D0 CONTRATANTE
Sem prejuizo do integral do cumprimento de todas as obrigacoes decorrentes das disposicoes do
contrato, cabe ao CONTRATANTE:
a) indicar formalmente 0 funcionario responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao da
execucao contratual;
b) Facilitar, por todos os meios, o exercicio das funcoes da CONTRATADA, dando-lhe acesso as
suas instalacocs;
\w

c) Prestar ii CONTRATADA as informacoes e esclarccimentos necessaries que eventualmente
venham a ser solicitados.
d] A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei ng
8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
e) Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
F) Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucz-"10 do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
g) Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente;
h) Fornecer todas as informacoes necess:-'1rias a realizacao da selecao;
i) Disponibilizar a CONTRATADA toda a legislacao referente :1 selecao;
j] Fazer cumprir 0 cronograma estabelecido em conjunto com a CONTRATADA;
l] Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio de comissao nomeada.

\@r

15 - DA FORMA DE PAGAMENTO
15;1- O pagamento seré efetuado em 30 (trinta) dias, contados da apresentacao da nota
fiscal/fatura no protocolo do organ contratante, ii vista do respectivo Termo de Recehimento
Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parégrafo terceiro da clausula terceira.
16 - DAS DOTAQTJES ORCAMENTARIAS:
16.1- As despesas decorrentes da contratacao serao provenientes de recursos oriundos do
Tesouro
Municipal
e
correrao
pelas
seguintes
Dotacoes
Orcamentérias:
01.08.08.12.368.0037.2.034 — 1.]11.0000.00 - 1.125.0000.01 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
GERAIS D0 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO / 02.37.37.10122.0037.2.036 — 1.211.0000.00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. Elemento de Despesas: N‘?
3.33.90.39.00.

17 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
17.1- Pela inexecucao total ou parcial das obrigacoes assumidas, garantidas a prévia deliesa, /
Administracao podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancoesz
, /
/
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a] Adverténcia.
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b) Multas de:
‘
b.1] 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA
em assinar 0 contrato dentro do prazo de ()5 (cinco) dias uteis, contados da data da notificacao
feita pela CONTRATANTE
b.2) 0,13% (trés décimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia
de atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2% [dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e
rescisao do pacto, a critério Secretaria de lnfraestrutura de Crateus - CE, em caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos.
b.4) Os valores das multas referidos nesta clausulas serao descontados "ex-officio" da
CONTRATADA, mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor
que mantenha junto a Secretaria contratante, independente de notificacao ou interpelacao
judicial ou extrajudicial;
c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a
Administracao, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Dcclaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacao.

18 - FISCALIZACAO
18.1 - A CONTRATANTE nomeara COMISSAO GESTORA para a fiscalizacao do cumprimento das
clausulas do contrato e dos servicos executados.

18.2 — A COMISSAO GESTORA exercera, mediante a fiscalizacao do contrato, 0 acompanhamento

%

dos servicos objeto do contrato, sendo que a acao ou omissao total ou parcial da fiscalizacao do
contrato nao exime a instituicao contratada de quaisquer de suas responsabilidades.
18.3 - A COMISSAO GESTORA estara a disposicao da instituicao contratada para fornecer
informacoes, necessarias ao desenvolvimento dos servicos contratados.
18.4 - A COMISSAO GESTORA tera acesso e plenos poderes para praticar atos que se destinem a
acautelar e preservar todo e qualquer direito, tais como:
a) Recusar servicos que tenham sido executados em desacordo com as condicoes estabelecidas
no contrato;
b) Proceder a verificacéio e a aprovacao dos documentos, dos servigos do objeto do contrato

encaminhado pela empresa contratada;
c] lnstruir a empresa contratada quanto ii prioridade dos servicos a serem executados.
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Local e data
A Prefeitura Municipal de Crateus-CE
Comissao Permanente de Licitacao
REF.: TOMADA DE PRECOS N°

/

Prezados (as) Senhores (as),

%'

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para 0 objeto do Edital de TOMADA DE PRECOS N°
E/_, _cujo objeto é a CONTRATAQAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA
COORDENACAO, ORGANIZACAO, PLANEIAMENTO E EXECUCAO DE SELECAO PUBLICA DE
PROFIISSIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAQAO
E SAUDE DO MUNlClPlO DE CRATEUS - CE, conforme especificacoes em anexos do edital, pelo
preco global de R$ L (E), com prazo de execucao de até 31 [trinta e um) de dezembro
de 2020.
ITEM

01

1'

()2

ESPECIFICAQAO DOS SERVIQOS
umo
66777-SERVICO
TECNICO
ESPECIALIZADO
NA
COORDENACAO,
ORGANIZACAO,
PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE
SELECAO
PUBLICA
PARA
CONTRATACAO DE DIRETOR DE
ESCOLA,
COORDENADOR
PEDAGOGICO DE ESCOLA E
SECRETARIO ESCQLAR, lNCLUllDOS
A CONTRATACAO DE TODO sERv|c0
PESSOAL (APOI0, FISCAIS E
COMPONENTES DA BANCA os
AvAL1A(;Ao
DAS
PRovAs
PRATICAS) RESPONSAVEL PELA
ELABORACAO,
IMPRESSAO
E
APL1cA(;Ao DE PROVAS, BEM COMO
HABILITAQAO PARA BANCO DE
GESTORES.
66778-SERVIQO
TECNICO

ESPECIALIZADO
NA
COORDENACAO,
ORGANIZAQAO,
PLANE]AMENTO E Exscuciio or;
SELECAO
PUBLICA
PARA
coi\n"RATAcAo DE AGEN’TES
COMUNITARIOS
DE
SAUDE.
lNCLUllDOS A CONTRATACAO DE
TODD PESSOAL (APOIO, FISCAIS E

SERVIQO

QNTD

V.U_NlT_j V.TO'I‘AL

1

1

COMPONENTES DA BANCA
DE
AVALIACAO
DAS ’
PROVAS
PRATICAS)
RESPONSAVEL_ PELA

E|.ABoRAcAo,

IMPRESSAO

E
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Caso nos seja adjudicado 0 objeto da presente licitacao, nos comprometemos a assinar 0
contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse fim o[a) Sr(a].
, portador(a) da carteira de ldentidade n°.
e CPF n°
K, como
representante legal desta empresa.
lnformamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da abertura da licitacao.
O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, dcslocamentos
de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a
margem de lucro.
€

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execucao dos servicos
objeto deste Edital e que serao executados conforme exigéncia editalicia e contratual, e que
serao iniciados dentro do prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico.
Atenciosamente,
Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.
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ANEXO III — MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO N9
QUE ENTRE SI
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUSCE, ATRAVES DA SECRETARIA CONTRATANTE,
COM A
, PARA O FIM QUE A SEGUIR
SE DECLARA:

\r

O Municipio de Crateus-CE, pessoa juridica do direito publico interno, com sede a Rua
|
, n°
. inscrita no CNP]/MF sob o n9
através da
Secretaria de
neste ato representado pelo respectivo Secretario(a) Sr(a).
, infra firmado, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a
empresa
com endereco a
em
Estado do
inscrito no CNP] sob o n‘-’
, representada por ____,
portador[a] do CPF n9
ao fim assinado[a), doravante denominada de CONTRATADA,
de acordo com 0 Edital de Tomada de Precos n‘-’ 002/2020-FG, Processo n9 TP 002/2020-FG, em
conformidade com 0 que preceitua a Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracoes posteriores,
sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausulas e condicoes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato na Tomada de Precos n9 002/2020-FG, na Lei n9 8.666/93 e
suas alteracoes posteriores e na proposta dc precos da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - no OBIETO
2.1- O presente contrato tem por objeto a SERVIQO TECNICO ESPECIALIZADO NA
COORDENACAO, ORGANIZACAO, PLANEIAMENTO E EXECUCAO DE SELEQAO PUBLICA DE
PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE . conforme especificacoes em anexos do edital, conforme espccificacoes
na proposta de pre<;os da CONTRATADA, parte integrante deste processo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAQAO DO CONTRATO
3.1- A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela execucao do objeto deste contrato o valor
global de R$
(
).
€

3.2- O contrato tera um prazo de vigéncia a partir da data da assinatura, até 31 (trinta e um) de
dezembro de 2020, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n‘-‘ 8.666, de 21
de junho de1993 e alteracoes posteriores.
CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICDES DE PAGAMENTO
4.1- A fatura relativa aos servicos prestados devcra ser apresentada 21 Secretaria
CONTRATANTE, até 0 109 (décimo) dia util do més subsequente fa realizacao dos servicos, para
fins de conferéncia e atestacao da exccucao dos servicos.
4.2- A fatura constara dos servicos efetivamente prestados no periodo, de acordo com o
quantitativo efetivamente realizado, cujo valor sera apurado através dos Servicos;
4.3- Caso os servicos seja aprovada pela Secretaria CONTRATANTE, o pagamento sera efetuado
até o 309 (trigésimo) dia apos 0 protocolo da fatura pelo(a) CONTRATAD()[A), junto ao setor
competente da Prefeitura Municipal de Crateus-CE.
CLAUSULA QUINTA - DO REAIUSTAMENTO DE PREQO E DO REGIME DE EXECUCAO
5.1-Os precos sao firmes e irreajustziveis pelo periodo dc 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentacao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os precos contratuaisyy
poderao ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentacao da proposta, com base n /
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indice lGP-M da Fundacao Getulio Vargas ou outro equivalente que venha a substitui-lo
este seja extinto.
5.2-O Regime de execucao sera indireto em empreitada por preco unitario.

~. -

CLAUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS
6.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta da dotacao orcamentaria n9
Secretaria de
, elemento de despesa n9
, oriundos do
Tesouro Municipal.
,

»

~

CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos ou
supressoes no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1Q, art. 65, da Lei n'-’ 8.666/93 e
suas alteracoes posteriores.

'\r

li

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS
8.1-Os servicos objeto desta licitacao deverao ser executados e concluidos até 31 (trinta e um) de
dezembro de 2020, contados a partir do recebimento da ordem de servico, podendo ser
prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.
8.2-Os pedidos de prorrogacao deverao se fazer acompanhar de um relatério circunstanciado e
do novo cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condicoes propostas. Esses pedidos
serao analisados e julgados pela fiscalizacao da Secretaria CONTRATANTE da Prefeitura
Municipal de Crateus-CE.
8.3-Os pedidos de prorrogacao de prazos serao dirigidos a Secretaria CONTRATANTE, até 10
(dez) dias antes da data do término do prazo contratual.
8.4- Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria CONTRATANTE da Prefeitura
Municipal de Crateus-CE, nao serao considerados como inadimplemento contratual.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACDES DA CONTRATANTE
9.1-lndicar formalmente o funcionario responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao da
execucao contratual;
9.2-Facilitar, por todos os meios, 0 exercicio das funcoes da CONTRATADA, dando-lhe acesso as
suas instalacoes;
9.3-Prestar a CONTRATADA as informagoes e esclarecimentos necessarios que eventualmente
venham a ser solicitados.
9.4-A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigagoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no
8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
9.5-Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
9.6-Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
9.7-Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.
9.8 - Fornecer todas as informacoes necessarias a realizacao da selecao;
9.9 - Disponibilizar a CONTRATADA toda a legislacao referente a selecao;
9.10 - Fazer cumprir o cronograma estabelecido em conjunto com a CONTRATADA;
9.11- Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio de comissao nomeada.
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAQDES DA CONTRATADA:
l - Designar, por escrito, o funcionario responsavel para resolucao de eventuais ocorrén
//
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durante a execugao deste contrato, dos bens adquiridos;
ck -' .
ll - Zelar pela fiel execucao deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materials e
humanos necessarios.
lll - Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execucao do contrato,
tais como transportes, frete, carga e descarga etc.
lV - Cumprir as posturas do Municipio e as disposicoes legals estaduais e federais que interfiram
na execucao do contrato;
V - Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao indicada no
preambulo deste termo;
Vl - Dar ciéncia imediata e por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa
afetar a execucao do contrato;
Vll - Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacao do CONTRATANTE em seu
acompanhamento;
Vlll - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e tributarios,
resultantes da execucao deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93;
[X - Atender prontamente qualquer reclamacao, exigéncia, ou observacao realizadas pela
CONTRATANTE;
X - Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que notificado o
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela Secretaria correspondente, nao serao
considerados como inadimplemento contratual;
Xl - Os pedidos de prorrogacao de prazo de entrega serao dirigidos a Comissao de Licitacao, até
05(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razoes e
devidamente fundamentadas;
Xll - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos ou
supressoes no quantitativo do objeto contratual, até 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § 10, do art. 65, da Lei de Licitacoes.
Xlll - Fornecer todas as informacoes necessarias a realizacao da selecao;
XIV - Disponibilizar a CONTRATADA toda a legislacao referente a selecao;
XV - Fazer cumprir 0 cronograma estabelecido em conjunto com a CONTRATADA;
XVI - Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio de comissao nomeada;
XVll - Notificar a CONTRATADA das falhas e irregularidades constatadas na execucao do servico,
sem prejuizo das penalidades cabiveis ao caso;
XVlll - Realizar a selecao publica e garantir a completa e efetiva consecucao do objetivo
explicitado neste Termo de Referéncia, com a observancia das normas legais incidentes;
XIX - Elaborar cronograma no prazo de 10 (dez) dias a contar do aceite formal da proposta de

prestacao de servicos, a ser submetido a aprovacao do CONTRATANTE, no qual serao indicadas
as data de realizagao de todas as etapas concernentes ao concurso, estando o mesmo,
preferencialmente, de acordo com o Cronograma pactuado;
XX - Elaborar e submeter a aprovacao prévia do CONTRATANTE os editais e os comunicados
relacionados:
a) a abertura das inscricoes;
b) a convocacao e resultado final de todas as etapas do concurso sob a sua responsabilidade;
c) a divulgacao dos resultados da avaliacao dos recursos referentes as etapas do concurso sob a
sua responsabilidade;
d) ao resultado final em lista contendo a pontuacao de todos os candidatos habilitados sempre
pela ordem decrescente da nota obtida.
XXl - Publicar, no minimo em um jornal de circulacao estadual o edital, os comunicados ou a;
convocacoes referentes as etapas da selecao e, ao final o Banco de Cargos e a suas expensas,
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XXII - Publicar em sua pagina, na internet, todos os editais e comunicados;
XXIII - Dispor de Assessoria Técnica em relacao as etapas da selecao, de sua‘ inteira
responsabilidade, para fins de elaboracao do edital, comunicados, instrucoes aos candidatos e
outros, bem como prestar assessoria técnica e juridica ao CONTRATANTE em relacao ao objeto
contratado;
XXIV - Compor cadastro geral de candidatos inscritos a partir das informacoes contidas nas
fichas de inscricao e digitadas em sistema de processamento eletronico;
XXV - Colocar a disposicao na pagina na internet, em link proprio, consulta ao local de provas por
nome,nL'1mero de inscricao e/ou CPF de candidato;
XXVI - Selecionar e treinar os profissionais em numero suficiente que garanta 0 atendimento aos
candidatos, assim como os fiscais que atuarao na aplicacao dos instrumentos de avaliacao,
inclusive com treinamento especifico para proceder a identificagao dos candidatos;
XXVII — Manter, nos dias de realizacao das provas, equipe de profissionais responsaveis pela
recepcao dos candidatos, distribuicao e fiscalizacao da aplicacao das provas, assim como
providenciar pessoal responsavel pela seguranca e prestacao de primeiros socorros;
XXVIII - julgar os recursos administrativos referentes as etapas sob a sua responsabilidade
interpostos por candidatos, subsidiar as respostas as acoes judiciais propostas em desfavor do
CONTRATANTE e responder as que em seu desfavor sejam propostas referentes aos certames;
XXIX - Corrigir as provas objetivas e realizar as entrevistas dos candidatos aprovados nas provas
objetivas, de acordo com 0 quantitativo definido pelo CONTRATANTE;
XXX - Disponibilizar aos candidatos o acesso ao resultado e as folhas de respostas por meio
virtual;
XXXI - Disponibilizar aos candidatos a possibilidade de interposicao de recursos por meio
virtual;
XXXII - Prestar pronto atendimento ao candidato ou a terceiros (pessoas fisicas ou juridicas,
publicas ou privadas) no esclarecimento de dtividas quanto aos regulamentos da selecao,
tornando disponiveis, para tanto, central de atendimento telefonica e portal na internet.
XXXIV - Entregar 0 resultado das etapas da selecao ao CONTRATANTE;
XXXV - Elaborar, revisar, compor, imprimir, acondicionar e transportar as provas a serem
aplicadas na selecao, garantindo-lhes a confiabilidade e integridade, zelando pela inviolabilidade
das provas, bem como pela lisura do processo seletivo.
XXXVI - Elaborar questoes inéditas nas provas de modo a abranger as capacidades de
compreensao, aplicacao, analise e sintese, privilegiando a reﬂexao sobre a memorizacao e a
qualidade sobre a quantidade;
XXXVII - Receber a documentacao relativa aos requerimentos de isencao de taxa de inscricao e
proceder a sua analise;
XXXVIII - Fornecer todo o suporte de informatica e tecnologia necessario ao bom andamento do
concurso.

XXXIX - Recrutar, selecionar e orientar profissionais que irao compor as bancas examinadoras
para elaboracao dos contetidos programaticos das provas objetiva e realizar as entrevistas dos
aprovados nas duas primeiras etapas — prova e projeto de gestao;
XL - Responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos malotes no local de realizacao das provas.
XLI - Supervisionar as instalacoes dos locais de aplicagao das provas.
XLII - Processar e encaminhar a Contratada o cadastro geral dos candidatos inscritos, todo o
material pertinente ao concurso e o relatorio final contendo os resultados, estatisticas de
inscritos/aprovados/reprovados/faltosos, dentro dos prazos estabelecidos no edital e no
cronograma do concurso apés a realizacao das respectivas etapas, prorrogaveis a critério da
Comissao Organizadora do Concurso.
XLIII - Elaborar subsidios as demandas judiciais e extrajudiciais no prazo maximo de 10 (dez)
dias, se outro nao estiver definido na decisao judicial, prorrogavel a critério da Comiss"
Organizadora do Concurso.
//

/ A
(_/

/

1

.‘,,
PREFEITURA
us

i

CRATEIISi P W"
\g

ma

<§ FF»UT: "15

%

9V

III

"4,;IGTA¢LO

-f

:'

\,

XLIV ~ Providenciar locacao de espaco fisico, organizacao, logistica e todas as operacoes
concernentes a aplicacao das provas previstas no exame intelectual, com carteiras adequadas
possuindo no maximo 40 (quarenta) candidatos por sala.
XLV - Guardar, pelo periodo minimo de 05 [cinco] anos, contado da data de homologacao do
resultado final do certame, em local apropriado, todos os formularios de inscricao, as folhas de
respostas, as folhas de frequéncia e as demais planilhas de todos os candidatos, bem como os
exemplares de todas as provas aplicadas no concurso. Apos esse prazo, encaminhar, em até 30
dias, esse material para os setores competentes da Contratada.
XLVI - Arcar com os prejuizos decorrentes de anulagoes de provas ja realizadas e/ou de
mudancas em sua data de aplicacao, quando o motivo ensejador desses fatos nao for de
responsabilidade da Contratada.
XLVII - Cumprir rigorosamente o cronograma definido para realizacao da selecao, de acordo com
as regras estabelecidas na Lei n9 8.666/1993.
XLVIII - Conferir a veracidade das informacoes prestadas pelos candidatos solicitantes de
isencao de taxa de inscricao, encaminhando a listagem dos candidatos isentos a Comissao
Organizadora, de acordo com a data estabelecida para o encerramento das inscrigoes.
XLIX - Assumir a responsabilidade, e providenciar, a qualquer tempo, mesmo depois de
encerrado o prazo contratual, a aplicacao dos exames previstos aos candidatos que ingressarem
com acoes judiciais impugnando os respectivos resultados.
L - Manter sigilo nos assuntos relacionados ao processo de selecao, responsabilizando-se pela
divulgacao, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informacoes que
comprometam a sua realizacao;
LI ~ Disponibilizar a CONTRATANTE a planilha de custos de realizacao do concurso;
LII - Responsabilizar-se pelo contetido das informacoes publicadas;
LIII - Reaplicar provas em caso de vazamento dc informacoes ou erros de impressao, sem custos

adicionais para o CONTRATANTE;
LIV - Reaplicar provas em caso fortuito ou de forca maior em data a ser aprovada pela
CONTRATANTE, com a qual dividira igualmente os custos da reaplicacao;
LVI -Responsabilizar-se por qualquer fato ou acao que leve a anulacao da selecao ptiblica,
arcando com todos os onus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa ou dolo;
LVII - Restituir aos candidatos os valores das inscricoes em caso de cancelamento do concurso,
sem prejuizo de indenizacoes as quais tenha direito.
LVIII - Realizar outras atividades pertinentes a seleeao ptiblica.
€

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:
11.1- Pela inexecucao total ou parcial das obrigat;oes assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administracao podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancoesz
a) Adverténcia.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA
em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da notificacao
feita pela CONTRATANTE
b.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia
de atraso na entrega do objeto contratual, até 0 limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2% [dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e
rescisao do pacto, a critério Secretaria CONTRATANTE de Crateus-CE, em caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos.
b.4) Os valores das multas referidos nesta clausulas serao descontados "ex-officio“ da
CONTRATADA, mediante subtragao a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor/
que mantenha junto a Secretaria CONTRATANTE de Cratetis-CE, independente de notificacao o
interpelacao judicial ou extrajudicial;
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c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a
Administracao, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Ptiblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacao.

§r

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESCISOES CONTRATUAIS:
12.1 - A rescisao contratual podera ser:
122- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n‘-’ 8.666/93;
12.3- Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia
da Administracao;
12.4- Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que
haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido;
12.5- A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequéncias previstas
no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n9 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
13.1- Os recursos cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n‘-’
8666/93 e suas alteracoes.
13.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante peticao devidamente arrazoada e subscrita
pelo representante legal da recorrente, dirigida a Comissao de Licitacao da Prefeitura Municipal
de Crateus-CE.
13.3- Os recursos serao protocolados na Secretaria CON'I‘RATAN'I‘E_ de Crateus-CE, e
encaminhados a Comissao de Licitacao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA ~ DAS DISPOSICOES FINAIS:
14.1. Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestacao final, completa e
exclusiva, do acordo entre elas celebrado;
14.2. Obrigacao do contratado de manter, durante toda a execucao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacoes por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e
€

qualificacao exigidas na licitacao.
20.3. A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo (a) 0 (a) Servidor (a) Sr (a).
xxxxxxxxxxxx especialmente designado (a) pelo Secretariola) Municipal de XXXXX, de acordo
com o estabelecido no Art. 67 da Lei 8.666/93, doravante denominado (a) FISCAL DE
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - no FOR0
15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Crateus-CE, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente, que nao possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Ii, por estarem acertados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 03 (trés] vias
para que possa produzir os efeitos legais.
Crateus-CE, ___ de ____ de 20XX.

‘ORA M0 __
Q
’I
,~‘\

Secretario (a) de
CONTRATANTE

Representante
Iimpresa
CONTRATADA
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Nome:
CPF/MF:
02.
Nome:
CPF/MI‘:
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ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
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TECNICO
ESPECIALIZADO NA cooRDENAcAo,
ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E
EXECUCAO DE sELEcAo PUBLICA PARA
CONTRATAQAO DE DIRETOR DE
ESCOLA, COORDENADOR PEDAGOGICO
DE ESCOLA E SECRETARIO ESCOLAR.
INCLUIIDOS A CONTRATACAO DE TODO sERvico
PESSOAL
(APOIO,
FISCAIS
E
COMPONENTES DA BANCA DE
AvAL|AcAo DAS PROVAS PRATICAS)
RESPONSAVEL PELA ELABORACAO,
IMPRESSAO E APLICACAO DE PROVAS.
BEM COMO HABILITACAO PARA BANCO

-

.9-.2‘

Q‘

QNTD

V. UNIT

V. TOTAL

DE GESTORES.

Q6718-SERVICO

TECNICO

ESPECIALIZADO NA cooRDENAcAo,
ORGANIZACAO, PLANEIAMENTO E
ExEcucAo DE SELECAO PUBLICA PARA

CONTRATACAO
O2

Ev

DE

AGENTES

COMUNITARIOS DE SAUDE, INCLUIIDOS

A CONTRATACAO DE TODO PESSOAL sERvico
(APOIO, FISCAIS E COMPONENTES DA
BANCA DE AvAuAcAo DAs PROVAS
PRATICAS)
RESPONSAVEL
PELA
ELABORACAO,

IMPRESSAO

E

APLICACAO DE PROVAS.
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a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para
fins de prova em processo licitatorio da Tomada de Preeos N}? _/2020-FG, junto ao Municipio
de Crateus, Estado do Ceara, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n9 9.854, de
27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituicao
Federal, nao emprega menores de18(dezoito)anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para
fins de prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Cratetis, Estado do Ceara, que
concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
%

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitagao para participar no
presente certame licitatorio, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade dc declarar
ocorréncias posteriores, nos termos do art. 32, §2‘-’, da Lei n.9 8.666/93. Pelo que, por ser a
expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
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Carimbo e assinatura do representante legal da empresa.
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ANEXO v - MODELO DE DEc|.ARAcAo PARA MICRO EMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
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DECLARACAO

‘i

(Nome/Razao Social), inscrita no CNP] n9
por intermédio de seu representante
legal, 0(a) Sr(a)
, portadola) da Carteira de Identidade
n9
e CPF n9
DECLARA, sob as sancoes administrativas cabiveis
e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislacao
vigente, nao possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 39 da Lei
Complementarn‘-’123/O6.

de

de 20XX.

[Representante Legal)
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