
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO 
DE AGENTES DE SAÚDE D0 MUNICÍPIO DE CHIAPETTA-RS. 

 
Abertura: 12/12/206 
Horário: 09 horas 
Tipo de julgamento: Menor Preço GLOBAL 
Processo administrativo: 204/2016. 
 
OBS: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 
licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação e publicação. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHIAPETTA/RS, no uso de suas atribuições, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas, do dia 12 do mês de dezembro de 2016, na sala 
de licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Ipiranga, 1544, se reunira a Comissão de 
Licitações, designados para este fim, com a finalidade de receber documentação de habilitação e 
Propostas Financeiras, objetivando a contratação de empresa para realização de processo seletivo 
público para agentes de saúde. 
 
01.OBJETO:  
1.1 Constitui objeto da presente licitação o planejamento, a elaboração, a impressão, a aplicação e 
correção das provas, referentes ao processo seletivo Público para agentes de saúde do município de 
Chiapetta: 
 

Item Cargo Nº de 
Vagas 

Reserva Carga 
Horária 

Nível de  
Escolaridade 

01 Agentes de 
saúde 

00 Cadastro Reserva de 10 vagas 40 hs Ensino Médio 
Completo 

 
1.2 Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas legalmente constituídas que se 
habilitem com o cadastro de Fornecedores de acordo com que estabelece este Edital de Tomada de 
preços em conformidade com § 2º do artigo 22 da Lei Federal 8666/93. 
 
02  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
2.1.  Poderão participar da presente licitação pessoas legalmente autorizadas a atuarem no ramo 
pertinente ao objeto desta licitação e que se habilitem com o cadastro de Fornecedores de acordo com 
que estabelece este Edital de Tomada de preços em conformidade com § 2º do artigo 22 da Lei Federal 
8666/93  e as exigências constantes do edital.  
 
 2.1.1 Está vedada a participação de empresas: 
a) Declaradas inidôneas por ato administrativo do Poder Público; 
b) sob processo de falência ou recuperação judicial; 
c) Impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal; 
d) Enquadradas nas disposições do artigo 9º, da Lei nº. 8666/93. 
e) Reunidas em consórcio; 
 
2.1.2 CADASTRO 
Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até 03 (três) dias antes da data de 
abertura, os seguintes documentos: 
2.1.3 Preenchimento dos anexos do edital 
 
2.1.4 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: favor relacionar na ordem do edital os documentos para facilitar 
a conferência pela Comissão de Licitação. 
 

a) Carteira de Identidade do diretor/proprietário ou responsável pela empresa; 
b) registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 



d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
2.1.5 - REGULARIDADE FISCAL: 
 a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Município, se houver relativo ao 
domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto contratual 
(DIC/TE e Alvará); 
 b)  prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 
Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos 
quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); 
c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Estadual, relativo aos 
tributos estaduais, do domicílio ou sede da licitante; 
d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Municipal, relativo aos 
tributos municipais, do domicílio ou sede da licitante; 
e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS; 

 
2.1.6 -  REGULARIDADE TRABALHISTA 
a) Certidão negativa trabalhista – CNDT; 
 
2.1.7 DECLARAÇÃO DE MENOR 
a) Termo de declaração (de que não emprega menores de idade), assinada pelo representante legal 
da empresa, que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o 
modelo do Decreto Federal n.° 4.358/02. 
 
2.1.8 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) certidão de registro no CRA da Empresa Proponente sendo esse em nome da pessoa jurídica 
obrigatoriamente; 
b) Atestado da capacitação técnico-operacional, em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado nos 
últimos 03 anos. 
c) Comprovação constante no CNPJ ou no Ato Constitutivo (Contrato Social) vigente, de que a 
participante possui a Atividade de “CONCURSO PUBLICO”. 
 
2.1.9 – DOCUMENTOS PARA COMPROVAR A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 03 meses da data da apresentação da proposta; 
Obs. 1 No caso da empresa não possuir um ano de exercício social, deverá comprovar suas atividades 
na forma de apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, porém deverá ter, no 
mínimo, 03 (três) meses de efetiva atividade, comprovada, através de demonstrações contábeis. Neste 
caso, não fica dispensado o Registro no órgão competente (Junta Comercial). 
a.2) A verificação da situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Instantânea (LI), 
Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG), Participação de Capital de Terceiros (PCT), Imobilização do 
Patrimônio Liquido (IPL), Solvência Geral (SG) e Geral de Endividamento Geral (GE) resultante das 
seguintes fórmulas:  
                                            AD  
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: ----------- = índice mínimo: (1,00)  
                                            PC  
 
                                      AC  
LIQUIDEZ CORRENTE: ---------- = índice mínimo: (1,00)  
                                      PC  
 
                                 AC + ARLP  
LIQUIDEZ GERAL: --------------------- = índice mínimo: (1,00 )  
                                  PC + PELP  
                                                                  PC+PELP  

 
b) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 



com data de, no máximo 60 (sessenta dias) anteriores à publicação do primeiro aviso desta licitação, 
quando não houver explicitação do prazo de validade na respectiva certidão; 
 
03. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
3.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de 
Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, e 
identificados, respectivamente como de n.° 1 e n.° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição: 

 
AO MUNICÍPIO DE CHIAPETTA/RS 
TOMADA DE PREÇOS  N° 01/2016 
ENVELOPE N° 01 - HABILITAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
AO MUNICÍPIO DE CHIAPETTA/RS 
TOMADA DE PREÇOS  N° 01/2016 
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 

3.2 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 
a) Certificado de Registro Cadastral atualizado (fornecido pelo Município); 
b) se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, 
outorgando devidamente com reconhecimento de assinatura por Tabelião, com poderes ao representante 
para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 
3.3O envelope n.º 02 deverá conter: 
a) proposta financeira que deverá ser cotada em até no máximo 02 (duas) casas após a vírgula, 
rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo representante legal da empresa, mencionando 
o preço global para a execução dos serviços, objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos todos 
os custos com material, recursos humanos, fiscais, impostos sendo o valor a ser apresentado não 
poderá ultrapassar o valor máximo total global  de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de 
eliminação sumária do certame.  
b) planilha financeira detalhada de custos descriminando materiais e serviços. 
 
4. DO JULGAMENTO 
4.1  Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando 
em consideração o menor preço global para a execução dos serviços. 
 
5. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
5.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as 
empresas de pequeno porte. 
5.1.1 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor, sendo que para efeitos deste a 
participante deverá se fazer presente na sessão e apresentar declaração do contador responsável de ME 
OU EPP no envelope de DOCUMENTAÇÃO. 
5.1.2 Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas ou 
empresas  com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem  para a apresentação 
de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 
5.2 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do 
item 5.1.1 e 5.1.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 
originariamente de menor valor. 
5.3 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, durante 
a abertura da sessão de julgamento da proposta financeira. 
 
06. DA ADJUDICAÇÃO: 
6.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, à licitante será declarada vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
07. DOS RECURSOS 
Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e 
parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, podendo ser suprimidos os prazos mediante a concordância 
das Empresas Participantes, com registro em Ata e assinatura dos presentes. 
 



08. DOS PRAZOS 
8.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 3 (três) dias, convocará o 
vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 
8.2 Os prazos de que tratam os itens anteriores poderão ser prorrogados uma vez, pelo mesmo período, 
desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso dos respectivos prazos. 
8.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo indexador 
previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 
8.4 O prazo para execução dos serviços é imediato com prazo máximo de termino de 60 (sessenta) dias, 
a contar da emissão da ordem de serviço. 
 
09. DA FORMA DE PAGAMENTO: 
09.01 O pagamento será realizado diretamente ao vencedor da Licitação sendo uma entrada de 
50%(cinquenta por cento) após a realização das provas e o restante imediatamente após a conclusão e 
homologação de todo o processo seletivo público. A nota fiscal deverá ser emitida pela própria licitante, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da 
proposta de preços. 
 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
10.01 Os recursos orçamentários necessários para cobertura das despesas deste edital correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 2.003.3.390.35.00.00.00.00, 3.3.90.35.99.00.00.00; 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 
11.1 Confeccionar minuta de Edital de abertura de inscrições sugerindo o conteúdo específico para o 
cargo, e demais editais de listagem dos candidatos durante o processo.  
11.2 Processar a inscrição e o cadastramento dos candidatos e o controle de pagamento da inscrição 
através de portal disponibilizado pela internet, assim como os eventuais recursos e o desempate dos 
classificados, nos termos do Edital do Concurso. 
11.3 Escolher os profissionais para comporem a Banca Examinadora. 
11.4 Elaborar e aplicar as provas objetivas, restringindo-se ao conteúdo referido no Edital. 
11.5 Treinar e fornecer a equipe de fiscalização durante a realização das provas. 
11.6 Transportar as provas até o local da aplicação, responsabilizando-se pela sua integridade e 
inviolabilidade. 
11.7 Supervisionar a equipe de aplicação das provas no dia marcado para sua realização. 
11.8 Efetuar a correção das provas, atribuindo os respectivos pontos. 
11.9 Examinar os recursos interpostos pelos candidatos quanto ao critério de correção. 
11.10 Fornecer listagens das notas obtidas pelos candidatos em todas as fases do concurso, inclusive a 
classificação final. 
11.11 Concluir os serviços no prazo máximo de 60 (sessenta dias) dias após a assinatura do 
contrato. 
11.12 Responsabilizar-se pelo sigilo e segurança indispensáveis à lisura do concurso. 
11.13 Fornecer fiscais durante realização das Provas. 
 
.12 DAS PENALIDADES:  
 12.1  Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) Não cumprir o contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado; 

b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do último 
lance ofertado; 

d) Fornecer o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 

e) Fornecer o objeto com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) Inexecução parcial do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 



pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 
contrato; 

g) Inexecução total do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) Causar prejuízo material resultante diretamente do fornecimento: declaração de inidoneidade 
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

i) Declaração de inidoneidade por dois anos  para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 

J) Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, no caso do licitante vencedor no cumprir 
rigorosamente as exigências contratuais; 

l) Pela inadequalidade do adubo entregue o fornecedor sujeitar-se-á a multa de 10% sobre o 
valor correspondente ao quantitativo rejeitado; 

m) Pela recusa injustificada em assinar o instrumento de contrato, ficará o fornecedor sujeito ao 
pagamento de 2% do valor total do fornecimento, a título de indenização; 

n) Qualquer multa(s) aplicadas deverão ser recolhidas ao Município em até 5 dias, contados da 
publicação no órgão oficial do município de Chiapetta, podendo  ainda, ser descontadas de qualquer 
fatura ou crédito existente, a critério do Município de Chiapetta/RS. 

 
12.2 As penalidades serão registradas no cadastro da empresa adjudicatária, quando for o caso. 
12.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

 
13 DA RESCISÃO: 

O Contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio: 
13.1 Por mútuo consenso  se for conveniente para o Município; 
13.2 Pela CONTRATANTE, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência, 

apresentados os motivos determinantes da rescisão. 
 13.2.1 Pela CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que 

assista à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie, quando esta: 
a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 
b) Não recolher, nos prazos determinados, as multas impostas. 
13.3 Pela CONTRATADA, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência, 

apresentados os motivos determinantes da rescisão, e ser aceito pelo Município. 
13.4 Ficam reconhecidos os direitos da CONTRATANTE, previstos nos artigos 77 à 79 da Lei de 

licitações em tudo que diz respeito à rescisão do presente Contrato. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
14.1 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes da 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito ao setor de licitações, ou pelo telefone (55) 
3783-1300, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para o 
recebimento dos envelopes. 
14.2 A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará na inabilitação da licitante, sendo 
vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida 
para a habilitação. 
14.3 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
14.4 Os documentos necessários à habilitação deverão ser preferencialmente, apresentados conforme a 
sequência acima mencionada, deverão ser apresentados em original, ou, se preferir, através de cópia 
autenticada por servidor do município, ou tabelionato. Os documentos que forem apresentados em 
original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório. 
14.5 Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser 
autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 
14.6 Em todas as fases da presente licitação, cabe recurso de acordo com o constante no artigo 109 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, os quais deverão ser datilografados e 
devidamente fundamentados. 
14.7 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, 
para o primeiro dia útil ou de expediente subsequentes aos ora fixados. 
14.8 Para a agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua documentação o 



endereço e os números de fax, telefone e correio eletrônico (e-mail). 
14.9 A Administração poderá revogar à licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, 
em despacho fundamentado, sem à obrigação de indenizar. 
14.10 Informações serão prestadas aos interessados no horário das 07:00 às 13:00 horas, horas na 
Prefeitura Municipal de Chiapetta/RS, sita a Avenida Ipiranga, 1544, na cidade de Chiapetta/RS, onde 
poderão ser obtidas cópias do edital pelo telefone (55) 3784 1300-1305, ou ainda pelo site 
www.pmchiapetta.com.br. 
     
15. ANEXOS: 
a) I – Modelo de proposta; 
b) II – Minuta contrato: 
c) III - Modelo de declaração de preenchimento dos requisitos de habilitação;  
d) IV - Modelo de declaração de enquadramento de ME OU EPP; 
e) V - Modelo de declaração de pleno conhecimento do edital e seus anexos; 
f)  VI - Modelo de declaração de idoneidade; 
 
 

                                         Chiapetta/RS, 25 de novembro de 2016. 
 

 
                 Bel. OSMAR KUHN 
                  Prefeito municipal 



ANEXO – I  Modelo de proposta 
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2016 

 
 

Proposta financeira 
 

Item Cargo Nº de 
Vagas 

Reserva Carga 
Horária 

Nível de  
Escolaridade 

Valor 

Item Cargo Nº de 
Vagas  

Cadastro de 
reserva 10 
vagas 

Carga 
Horária 

Nível de  
Escolaridade 

R$ ______ 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
 
 
 
ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE 
 
DATA: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANEXO II – MINUTA CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE AGENTES DE SAÚDE 

 
01 DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHIAPETTA - RS, pessoa jurídica de direito público, com sede 
administrativa sita na Av. Ipiranga, n.º 1544, Chiapetta – RS, inscrito no CNPJ n.º 87.613.055/0001-55, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal Bel. OSMAR KUHN, Contador, casado, CPF nº 
253.536.750-53, Carteira de Identidade nº 2003138878, brasileiro, residente e domiciliado na Rua 
Thomázia de carvalho nº 1142 nesta cidade de Chiapetta/RS. 
 
CONTRATADO(a): _____, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° _________, estabelecida na 
_______, nº ____, ______, na cidade de _____, CEP______, neste ato representado por seu sócio-
proprietário, Sr. ______, ________, _____, inscrito no CPF n° _______, portador da Carteira de 
Identidade n° ______, residente e domiciliado na _______, na cidade de  ______, CEP_________. 
 
02 - DO OBJETO – Constitui objeto da presente licitação o planejamento, a elaboração, a impressão, a 
aplicação e correção das provas, referentes ao processo seletivo público para agentes de saúde do 
município de Chiapetta: 
Item Cargo Nº de 

Vagas 
Reserva Carga 

Horária 
Nível de  
Escolaridade 

Valor 

Item Cargo Nº de 
Vagas 

Cadastro de 
reserva 
10 

Carga 
Horária 40 
hs 

Nível de  
Escolaridade 

R$ _______ 

 
03. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 
3.1 Caberá a CONTRATADA: 
3.1.1 Confeccionar minuta de Edital de abertura de inscrições sugerindo o conteúdo específico para o 
cargo, e demais editais de listagem dos candidatos durante o processo.  
3.1.2 Processar a inscrição e o cadastramento dos candidatos e o controle de pagamento da inscrição 
através de portal disponibilizado pela internet, assim como os eventuais recursos e o desempate dos 
classificados, nos termos do Edital do Concurso. 
3.1.3 Escolher os profissionais para comporem a Banca Examinadora. 
3.1.4 Elaborar e aplicar as provas objetivas,  restringindo-se ao conteúdo referido no Edital. 
3.1.5 Treinar e fornecer a equipe de fiscalização durante a realização das provas. 
3.1.6 Transportar as provas até o local da aplicação, responsabilizando-se pela sua integridade e 
inviolabilidade. 
3.1.7 Supervisionar a equipe de aplicação das provas no dia marcado para sua realização. 
3.1.8 Efetuar a correção das provas, atribuindo os respectivos pontos. 
3.1.9 Examinar os recursos interpostos pelos candidatos quanto ao critério de correção. 
3.1.10 Fornecer listagens das notas obtidas pelos candidatos em todas as fases do concurso, inclusive a 
classificação final. 
3.1.11Concluir os serviços no prazo máximo de 60 (sessenta dias) dias após a assinatura do 
contrato. 
3.1.12Responsabilizar-se pelo sigilo e segurança indispensáveis à lisura do concurso. 
3.1.13 Fornecer fiscais durante realização das Provas. 
3.1.14 A CONTRATADA se compromete a prestação dos serviços de realização do processo seletivo 
público para agentes de saúde, objeto do Tomada de Preços e da Proposta da CONTRATADA. A partir 
da assinatura do contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir o contrato, com o CONTRATANTE.  A 
CONTRATADA deverá atender com prontidão as reclamações do CONTRATANTE;  
3.1.15 A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços atendendo às normas técnicas e legais vigentes, 
bem como condições e garantias técnicas atinentes à matéria, de modo a resguardar, sob qualquer 
aspecto, a segurança e o interesse da CONTRATANTE; 
3.1.16 Efetuar a prestação de serviços de acordo com o descrito no edital, em sua Proposta e contrato; 
3.1.17 A Contratada se responsabiliza por eventuais defeitos que houver no prestação de serviços; 
3.1.18 Atender prontamente as exigências, inerentes ao objeto do Contrato, sem quaisquer ônus 
adicionais ao CONTRATANTE; 
3.1.19 Manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 
3.1.20 A responsabilidade por todas as despesas e providências necessárias à realização do objeto; 



3.1.21 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
3.1.22 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite legal;  
 
04. Caberá ao CONTRATANTE: 
a) Acompanhar e fiscalizar a  prestação de serviços pelo sr. Alex Junior da Silva, a  quem competirá 
comunicar os eventuais defeitos porventura constatadas na prestação de serviços; 
b) Atestar o adubo pela Secretaria correspondente; 
c) Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos à CONTRATADA, enquanto esta não 
satisfizer o pagamento da integralidade dos danos causados ao e/ou terceiros; 
d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, em conformidade com o edital/contrato;  
e) Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso  
4.01 Respeitadas as disposições deste Contrato, passam a fazer parte integrante deste instrumento e 
terão plena validade entre as partes contratantes, o Tomada de Preços nº 01/2016 e a Proposta da 
CONTRATADA. 
4.02 Aplica-se no que couber, os artigos 77 a 80, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, para todos os 
efeitos legais. 
 
05 DO PRAZO:  
5.01 O Contratado terá o prazo de 60 dias, para a prestação de serviços. Vigência até a homologação 
final do concurso. Podendo ser aditado o contrato por prazo necessário para a conclusão da prestação 
de serviços contratados. 

 
06 DO VALOR: 
06.01 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ __________ (_______); 
 
07 DO PAGAMENTO: 
07.1 O pagamento será realizado diretamente ao vencedor da Licitação sendo uma entrada de 
50%(cinquenta por cento) após a realização das provas e o restante imediatamente após a conclusão e 
homologação de todo o processo do concurso publico. A nota fiscal deverá ser emitida pela própria 
licitante, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de 
habilitação e da proposta de preços. 
 
08 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
08.01 Os recursos orçamentários necessários para cobertura das despesas deste edital correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 2.003.3.390.35.00.00.00.00, 3.3.90.35.99.00.00.00; 

 
09 DAS PENALIDADES: 
9.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, 
as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) Não cumprir o contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado; 

b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do último 
lance ofertado; 

d) Fornecer o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 

e) Fornecer o objeto com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) Inexecução parcial do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 
contrato; 

g) Inexecução total do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) Causar prejuízo material resultante diretamente do fornecimento: declaração de inidoneidade 
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

i) Declaração de inidoneidade por dois anos  para licitar ou contratar com a Administarção 



Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 

J) Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, no caso do licitante vencedor no cumprir 
rigorosamente as exigências contratuais; 

l) Pela inadequalidade do adubo entregue o fornecedor sujeitar-se-á a multa de 10% sobre o 
valor correspondente ao quantitativo rejeitado; 

m) Pela recusa injustificada em assinar o instrumento de contrato, ficará o fornecedor sujeito ao 
pagamento de 2% do valor total do fornecimento, a título de indenização; 

n) Qualquer multa(s) aplicadas deverão ser recolhidas ao Município em até 5 dias, contados da 
publicação no órgão oficial do município de Chiapetta, podendo  ainda, ser descontadas de qualquer 
fatura ou crédito existente, a critério do Município de Chiapetta/RS. 

 
8.2 As penalidades serão registradas no cadastro da empresa adjudicatária, quando for o caso. 
8.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
10 DA RESCISÃO: 

O Contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio: 
10.1 Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a Contratada, nesta hipótese, o valor dos 
serviços prestados até a data da ordem de paralisação, excluído o montante das multas a pagar. 
10.2 Pela CONTRATANTE, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência, 
apresentados os motivos determinantes da rescisão. 
10.2.1 Pela CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à 
CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie, quando esta: 

a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 
b) Não recolher, nos prazos determinados, as multas impostas. 

10.3 Pela CONTRATADA, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência, apresentados 
os motivos determinantes da rescisão e desde que aceitos pelo Município; 
10.4 Ficam reconhecidos os direitos da CONTRATANTE, previstos nos artigos 77 à 79 da Lei de 
licitações em tudo que diz respeito à rescisão do presente contrato. 
 
11 DO PROCESSO LICITATÓRIO: 
11.01 O presente Contrato resulta do Processo Licitatório, modalidade Edital De Tomada De Preços n° 
01 de 25/11/2016. 
 
12 DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS: 
12.01 Aplicam-se, com relação a execução, alteração, inexecução e extinção, com pertinência ao 
presente contrato, as normas estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
13 DO FORO: 
13.01 As partes elegem o foro da Comarca de Santo Augusto–RS, para dirimir quaisquer dúvidas 
decorrentes do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro mais privilegiado que 
seja. 

 
E por assim estarem justas e contratadas, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 

Chiapetta-RS, __ de ___________ de 2016 
                  

Bel. OSMAR KUHN 
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE 

 
Responsável lgal 
CONTRATADA 

 
 
Testemunhas:  

a) NOME: ________________ 
CPF: ___________________ 

b) _________________ 
CPF _______________ 

 



ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

Declaração de Preenchimento dos Requisitos de Habilitação 
 

(Nome da Empresa), CNPJ nº ______________, sediada na _____________________ (endereço), 
__________________ (cidade/estado), declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os 
requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital, Tomada de Preços nº 01/2016, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

_________________, _____ de _____________ de 2016 
_____________________________ 

Nome do Declarante 
 Obs. Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes, por ocasião do credenciamento. A não 
entrega da Declaração de comprometimento da Habilitação deste edital implicará em não recebimento 
por parte do Pregoeiro dos envelopes contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não 
aceitação da licitante no certame licitatório. 

_____________________________________________________________________ 
 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP 
Declaração de Enquadramento ME ou EPP 

DECLARO para os devidos fins e sob as penalidades da lei, que a empresa 
____________________________, inscrita no CNPJ sob nº__________________, está enquadrada 
como _____________________ (microempresa/EPP), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim declaro que não existe qualquer impedimento 
entre os previstos nos incisos do §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

_____________________,__ de _________2016 
 

__________________________ 
Nome do Declarante: 

CRC: 
 
OBS: A Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempresa (ME) que pretender se utilizar dos 

benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar termo de declaração firmada 
pelo representante legal e o seu contador que enquadra como ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de 
Pequeno Porte), se for o caso. 
                       A Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempresa (ME) que pretender se utilizar dos 
benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar:  

a) documento nº 01: termo de declaração firmada pelo representante legal ou seu contador 
que enquadra como ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte), se for o caso;  
 As ME e EPP, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 5 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

Obs. Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes, por ocasião do credenciamento 
 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS 

A Empresa [Razão Social da Licitante ], através da presente, declara para os devidos fins, que tem pleno 
conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para 
o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação em que 
se encontra para a realização dos serviços a que se refere ao Tomada de Preços nº 01/2016. E por ser 
verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  

Local e Data________________, ____ de ______________ de 2016 
Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal 



Dados da Declarante: Razão Social e 
Carimbo do CNPJ  

 
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua ________, nº ____, 
(Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante Legal (qualificação), DECLARA, sob as penas 
da Lei, que:  
a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  
b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;  
c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por outro motivo 
igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos;  
d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal 8.666/93 e alterações.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente 
Local e Data________________, ____ de ______________ de 2016 

Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal 
Dados da Declarante: Razão Social e 

Carimbo do CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


