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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

MODALIDADE: Pregão Presencial N.º 007/2016 
TIPO: Menor Preço Global 
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Profissionais 
Especializados para Planejamento, Organização e Execução de Concurso Público para 
provimento dos cargos vagos da Prefeitura Municipal de Carlinda – MT, Conforme 
Termo de Referencia em Anexo. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA/MT, com sede a Avenida Tancredo 
Neves, s/nº, Centro, Carlinda/MT, pela sua PREGOEIRA, designado pelo Decreto 
n.º 403/2015, torna público para conhecimento de todos os interessados que fará 
realizar LICITAÇÃO, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, conforme a Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002 e com aplicação 
subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações, e demais legislação 
complementar, vigente e pertinente à matéria. 
Os envelopes contendo, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
definidos no objeto deste edital e seus Anexos deverão ser entregues a Pregoeira até 
às 08h00min (Horário Oficial de Carlinda – MT), do dia 15 de Fevereiro de 
2016, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Carlinda, no endereço 
constante no rodapé. Havendo a necessidade da sessão pública se prorrogar, a 
mesma se fará nos dias subsequentes à data de abertura, sempre obedecendo aos 
horários de funcionamento de expediente do Paço Municipal. 
 
1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 
1.1. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Profissionais 
Especializados para Planejamento, Organização e Execução de Concurso Público para 
provimento dos cargos vagos da Prefeitura Municipal de Carlinda – MT, Conforme 
Termo de Referencia em Anexo. 
1.2 . CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
1.2.1 EDITAL – Os editais e os Comunicados relacionados com o Concurso Público 
serão elaborados pela Prefeitura Municipal de Carlinda, com assessoramento do 
licitante vencedor, para verificar os aspectos técnicos quanto à inscrição, às provas e 
à avaliação, a fim de que se coadunem com os interesses e exigências legais da 
Administração. Elenco de editais: 
• Edital de abertura de inscrições; 
• Edital de Inscrições Indeferidas; 
• Edital de convocação para as provas objetivas; 
• Edital de divulgação dos gabaritos; 
• Edital do resultado das provas objetivas; 
• Edital do resultado final. 
• Entre outros editais e comunicados importantes para o bom andamento do 
concurso público. 
1.2.2 INSCRIÇÕES – As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio 
eletrônico (site) disponibilizado pela empresa vencedora. 
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1.2.3 MATERIAL DE INSCRIÇÃO – O licitante vencedor preparará Boletins 
Informativos, Fichas de Inscrição e Cartazes para a fase das inscrições, sem ônus ao 
Município de Carlinda. 
• Boletim Informativo – Constará no Boletim Informativo o Edital, bem como outras 
informações sobre o Concurso Público; 
• Fichas de Inscrição – São constituídos de itens a serem preenchidos pelos 
candidatos, relativos a dados pessoais, necessários para o cadastramento e a 
elaboração de listas. Juntamente com a Ficha, serão impressas as guias de 
recolhimento da Taxa de Inscrição. 
1.2.4 CADASTRAMENTO – As fichas de Inscrição dos candidatos serão de 
responsabilidade do licitante vencedor, que providenciará a digitação, confrontação 
e, após a depuração das inconsistências do cadastro, serão encaminhados à 
Prefeitura Municipal de Carlinda os seguintes relatórios: 
• Relatório Geral de todos os candidatos inscritos, em ordem alfabética (uma via 
encadernada); 
• Relatório de Distribuição dos candidatos por colégio e salas (uma via 
encadernada); 
• Estatística dos candidatos inscritos. 
1.2.5 CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS – As listas dos candidatos inscritos, 
distribuídos por colégios e salas, serão disponibilizadas em sites de responsabilidade 
da empresa vencedora, bem como nos sites da Prefeitura Municipal de Carlinda. 
1.2.6 PROVAS - O Concurso Público constará das seguintes provas: teóricas 
compatíveis com cada cargo e práticas quando for o caso. Recomenda-se que as 
provas sejam elaboradas por bancas examinadoras compostas de docentes ou 
técnicos de alto nível, integrantes de instituições de ensino superior ou órgão 
técnico, que se responsabilizarão pelas questões de cada uma das provas.   
1.2.6.1 PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS  
• LOCAIS DE EXAME – O Município de Carlinda disponibilizará os locais para 
aplicação das provas; 
• TREINAMENTO DE PESSOAL – O licitante vencedor deverá efetuar o treinamento 
de coordenadores, fiscais de sala e fiscais volantes, elaborando manual de orientação 
sobre os procedimentos e normas a serem adotadas. 
• FOLHAS DE RESPOSTA – Os cartões de respostas serão providenciados pelo 
licitante vencedor. 
• MATERIAL DE APLICAÇÃO – Serão providenciados pelo licitante vencedor, sem 
ônus ao Município de Carlinda, formulários e impressos necessários para aplicação 
das provas: setas indicativas; indicação de sanitário masculino e feminino; sala de 
coordenação; indicação do nº das salas de prova; crachás do Coordenador / Fiscal / 
Apoio; duas listas de chamada (uma para o Coordenador, outra para ser fixada no 
prédio para ciência dos candidatos; formulários para candidato fora de local, 
correção de dados cadastrais, documento de identificação inadequado, relação de 
ausentes, por sala; folhas de respostas óticas sem identificação, de reserva, para uso 
eventual; por sala; lista de presença, para assinatura dos candidatos presentes. 
1.2.7 APLICAÇÃO DAS PROVAS – As provas serão aplicadas no Município de Carlinda 
– MT, em data e horário definidos no cronograma e publicados no edital de 
convocação posteriormente. 
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• COORDENAÇÃO GERAL – Para dar suporte aos coordenadores de aplicação de 
provas e centralizar informações sobre o decorrer das provas, permanecerá de 
plantão pessoal familiarizado com as normas, exigências e trâmites do processo. As 
despesas com a coordenação correrão por conta do licitante vencedor. 
• COORDENAÇÃO – Todo o trabalho de coordenação da aplicação das provas será 
de responsabilidade do licitante vencedor, cujas despesas correrão por sua conta; 
• FISCALIZAÇÃO – O licitante vencedor deverá colocar fiscais de sala em número 
suficiente para atender a seguinte distribuição, cujas despesas correrão por sua 
conta: 
a) Salas com até 30 candidatos = 2 fiscais; 
b) Salas de 30 a 50 candidatos = 3 fiscais; 
OBS. Deverá ser providenciado, também, caso necessário, fiscais volantes na 
proporção de um para cada três salas. 
1.2.8 AVALIAÇÃO DAS PROVAS 
• LEITURA ÓTICA – Os cartões resposta marcados pelos candidatos com tinta azul 
ou preta serão diretamente lidas pelas leitoras óticas. Todo o trabalho de leitura ótica 
e consistência dos resultados serão executados pelo licitante vencedor, sob sua 
integral responsabilidade. 
• PROCESSAMENTO EM COMPUTADOR – Os resultados gravados pela leitora ótica 
serão processados em computadores, para seleção dos candidatos classificados no 
Concurso Público. A seleção será feita de acordo com os critérios estabelecidos no 
Edital. 
1.2.9 RESULTADO FINAL 
• LISTAGENS – O licitante vencedor processará o resultado final totalizando os 
pontos obtidos e fornecerão à Prefeitura Municipal de Carlinda - MT, as seguintes 
listagens: 
a) Relatório Geral em ordem alfabética, com a pontuação obtida em cada prova (uma 
via encadernada); 
b) Relatório dos candidatos habilitados, em ordem alfabética (uma via encadernada); 
c) Relatório de candidatos habilitados, em ordem de classificação (uma via 
encadernada). 
OBS. Será fornecido á Prefeitura Municipal de Carlinda, em arquivo eletrônico, dados 
estatísticos aos relatórios acima citados. 
• DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS – A divulgação da lista de resultado final dos 
candidatos classificados dar-se-á da mesma forma de publicidade dos editais de 
convocação, cujas despesas correrão por conta do licitante vencedor. 
• FICHAS DE INSCRIÇÃO E FOLHAS DEFINITIVAS DE RESPOSTAS – Após o 
encerramento do Concurso Público, o licitante vencedor encaminhará a Prefeitura 
Municipal de Carlinda - MT, no prazo máximo de 05(cinco) dias, as fichas de 
inscrição dos candidatos inscritos e as folhas definitivas de respostas. 
1.2.10 Todos os trabalhos deverão ser desenvolvidos em consonância com a Lei 
Orgânica do Município de Carlinda - MT, Estatutos e Plano de Cargos vigentes e 
demais normas jurídicas municipais. 
1.2.11 Poderá haver, desde que conveniente para a Administração e presentes 
motivos de interesse público, substituição de cargos por outros de igual escolaridade, 
bem como acréscimo ou supressão da quantidade de cargos até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) permitido pela Lei Federal nº. 8.666/93. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Gestão 2013 – 2016 
 

 

 
Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

site: www.carlinda.mt.gov.br 
 
 

1.2.12 Todo o processo de realização do concurso deverá ser informatizado, desde 
as inscrições até o resultado final. 
 
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
2.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos 
próprios do Município de Carlinda na seguinte despesa orçamentária:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
41-04.001.04.122.0008.1059/3390.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica.   
 
3. DA PARTICIPAÇÃO DOS LICITANTES: 
3.1. Somente será admitida a participação neste certame de licitantes que 
devidamente atendam as exigências do edital e seus anexos, que tenham ramo de 
atividade compatível com o objeto licitado. 
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em 
quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 
a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja 
controlada, coligadas ou subsidiárias entre si. 
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas 
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa 
oficial ou CRC (Certidão de Registro de Cadastro) do Município, conforme o caso, 
pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; 
d) Estrangeiras que não funcionarem no País. 
e) Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público do Município 
de Carlinda - MT. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO: 
4.1 No dia, hora e local designado para o recebimento dos envelopes, cada licitante 
deverá se apresentar junto ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio para o seu 
credenciamento. 
4.2 O credenciamento do representante junto ao Pregoeiro precederá ao ato de 
entrega, dos envelopes contendo a proposta de preços e documentação de 
habilitação. 
4.3 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Cópia do RG e CPF do representante (apresentado em cópia autenticada ou 
simples desde que junto esteja o original); 

b) Cópia do Contrato Social ou documento equivalente (cópia simples ou 
autenticada); 

c) TERMO DE CREDENCIAMENTO assinado pelo Sócio Administrador da empresa 
(Modelo Anexo V), reconhecido firma em cartório, via original; 

d) Declaração de concordância de todos os termos estabelecidos no edital (anexo 
VII do edital). 
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e) MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: As empresas que 
pretenderem fruir das prerrogativas da Lei Complementar nº 123/06 deverão 
apresentar, no Credenciamento, declaração informando sua condição e que 
queira usufruir dos benefícios, bem como, juntar documento que comprove tal 
situação. 

4.4. Caso o credenciado seja o sócio – proprietário da empresa, não será necessário 
a apresentação do Termo de Credenciamento, apenas deverá apresentar os 
documentos constantes nas alíneas “a” e “b” do item 4.3. 
4.5 A licitante que não apresentar representante legal na sessão pública, ou a 
incorreção dos documentos de identificação apresentados não inabilita a licitante, 
mas ficará impedido de apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a 
sessão e ficará impossibilitada de responder pela empresa, e interpor recurso em 
qualquer fase, bem como de quaisquer atos relativos a presente licitação para o qual 
seja exigida a presença de representante legal da empresa. Somente será 
aproveitada a sua proposta escrita.  
4.6 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 
uma empresa, sob pena da exclusão sumária das representadas. 
4.7 Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada,  
4.8 A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do 
Pregoeiro.  
4.9 O credenciamento da licitante implica a responsabilidade legal da mesma ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão presencial. 
 
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em 
conformidade com este edital e seus Anexos, no local e horário determinados no 
preâmbulo deste edital. 
5.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante das licitantes 
entregará os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de 
habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos 
licitantes. 
5.3. O envelope da Proposta de Preço deverá ser apresentado fechado, contendo em 
seu exterior as seguintes informações: 
 
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
PREGÃO PRESENCIAL n. º 007/2016 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ 
 
5.4 O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, 
contendo em seu exterior as seguintes informações: 
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ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
PREGÃO PRESENCIAL n. º 007/2016 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ  
 
5.5. As empresas licitantes através de seus representantes legais só poderão 
adentrar na sala onde será realizado o julgamento do certame, com os referidos 
envelopes de Proposta de Preços e Habilitação devidamente lacrados até o horário 
estabelecido para inicio da sessão.  
5.6. Não serão aceito que representantes legais de empresas adentrem na sala de 
julgamento do certame com envelopes de proposta e habilitação abertos.  
5.7. Os envelopes de habilitação e proposta de preços devidamente lacrados, bem 
como, documentos de credenciamento serão entregues ao Pregoeiro ou a Equipe de 
Apoio ao adentrar-se na sala.  
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em única via datilografada ou 
impressa, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas 
devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo 
representante legal da empresa licitante. 
6.2. Na proposta de Preços deverão constar: 
6.2.1 Razão social da licitante, n.º do CNPJ/MF ou CPF, Inscrição Estadual 
(se houver), endereço completo, telefone, fax para contato, nº da conta 
corrente, agência e respectivo banco e, se possível endereço eletrônico (e-
mail); 
6.2.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
6.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da 
proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da 
mesma por caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão 
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de 
acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os itens ser fornecidos sem ônus 
adicionais. 
6.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, e no pleno 
reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de 
participação a seguir enumeradas: 
6.4.1 Inadimplência com fornecimento de itens junto a Prefeitura Municipal de 
Carlinda, não configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente 
prorrogação de prazo e este foi devidamente acatado; 
6.5. Em nenhuma hipótese poderão ser alterados o conteúdo da proposta 
apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que 
importe a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a 
sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade 
competente do Município de Carlinda. 
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6.6. As propostas deverão ser apresentadas conforme ordem e descrições 
estabelecidas conforme Anexo I do edital. 
6.7. A Prefeitura Municipal de Carlinda estabelece, a título de aceitabilidade, 
propostas que não ultrapassem o valor global máximo estimado de R$ 79.833,33 
(setenta e nove mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), sendo 
consideradas como desclassificadas as propostas superiores ao valor global máximo 
estimado. 
6.8. Se houver a ocorrência de mais de 1000 (mil) candidatos inscritos, o valor 
global excedente será calculado a partir da seguinte fórmula: 
 
VGE =  VG_   x 60% x IE 
         1000 

Onde: 
VGE = Valor Global Excedente 
VG = Valor Global da Proposta 
IE = Inscritos excedentes a 1000 Candidatos 
 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1. O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 
7.2. Será classificada pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de 
MENOR PREÇO e aquelas que tenham apresentado propostas em valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de MENOR 
PREÇO. 
7.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de 
preços nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as 
melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais quaisquer que sejam os valores oferecidos nas 
propostas escritas. 
7.4. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes, através dos seus 
representantes legais. 
7.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada. 
7.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua 
última oferta, ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, 
para efeito de ordenação das propostas. 
7.7. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores 
apresentados pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente 
a respeito. 
7.8. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo 
Pregoeiro. 
7.9. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante 
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declarada vencedora e a ela adjudicada os itens definido no objeto deste edital e 
seus Anexos. 
7.10. Nas situações anteriormente previstas de ordenação de preços através de 
lance ou proposta, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido menor preço. 
7.11. Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de valores 
iguais, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho 
e qualidade definidos no Edital, as classificadas se recusarem a dar lances e 
conseqüentemente persistindo a igualdade de valores será adotado de desempate 
por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, na própria sessão. 
7.12. Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto 
deste Edital e seus Anexos. 
 
8. DA HABILITAÇÃO 
I – HABILITAÇÃO JURIDICA; 
a) Cédula de Identidade autenticada de todos os sócios da empresa, do signatário da 
proposta caso não seja sócio, acompanhado de procuração, com firma reconhecida 
em cartório em via original ou cópia autenticada com fins específicos para 
representar a empresa junto a Prefeitura Municipal de Carlinda referente ao referido 
PREGÃO PRESENCIAL e identificação pessoal; 
b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores ou; 
d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício ou; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao 
art. 28 da Lei n° 8.666/93. 
 
II – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA; 
a) Demonstrações contábeis, incluindo o balanço patrimonial do exercício social de 
2014, apresentados na forma da lei ou documentação equivalente, que comprove a 
boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios; 
b) Para as empresas que são facultadas a apresentação do Balanço Patrimonial pelo 
FISCO, que o caso das empresas com Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e optantes 
pelo Simples Nacional, em substituição ao Balanço poderão apresentar Declaração de 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ ou DEFIS - Declaração de Informações 
Socioeconômicas e Fiscais (ME ou EPP optante pelo Simples Nacional), referente ao 
último exercício exigível; 
c) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, datada de, no máximo, trinta dias antes da data da abertura dos 
envelopes, caso não apresente o seu prazo de validade. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Gestão 2013 – 2016 
 

 

 
Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

site: www.carlinda.mt.gov.br 
 
 

 
III – REGULARIDADE FISCAL; 
a) - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objetivo licitado; 
c) - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, ou alvará de Licença 
para Funcionamento do ano de 2015, relativo ao domicilio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
d) – prova de regularidade com a Fazenda Federal, referente a débitos relativos aos 
tributos federais e a dívida ativa da união, abrangendo as contribuições sociais 
previstas nas alíneas “a” a “d”, do parágrafo único, art. 11, da Lei n° 8.212, de 24 de 
julho de 1991; 
e) – Certidão Negativa de Regularidade junto à Fazenda Estadual, relativo ao ICMS e 
IPVA, fornecida pela Secretaria de Fazenda Estadual, para fins de participações em 
licitações públicas. 
f) - Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, incluindo Dívida 
Ativa, fornecido pela Prefeitura Municipal. 
g) Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica Federal, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei; 
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
 
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA 
a) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado comprovando aptidão para desempenho das 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação; 
b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (anexo VI do edital). 
c) Declaração, sob as pena do art. 299 do Código Penal, de que terá a 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos 
prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência (anexo VIII do 
edital). 
d) Declaração de Idoneidade da empresa licitante (anexo IX do edital). 
e) Declaração que a empresa possui sistema informatizado para realização do 
concurso (anexo X do edital). 
 
8.2 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverá 
apresentar, também, o Decreto de Autorização ou ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
8.3 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
em cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial 
ou em cópias simples, desde que apresentadas na sessão às originais para 
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conferência pelo pregoeiro, sendo que estas poderão estar dentro ou fora do 
envelope. 
8.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
8.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o 
proponente inabilitado. 
8.6 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 
termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 01(um) 
a 05 (cinco) anos, se o documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 (três) 
anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade 
estabelecida no artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002. 
8.7. Os documentos ou certidões apresentadas que não informarem o prazo de 
validade, será considerado como prazo de validade o período de 30 (trinta) dias 
contados a partir da data de expedição do referido documento. 
8.8. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na 
Internet, nos “sites” dos órgãos expedidores, para verificar a veracidade de 
documentos obtidos por meio eletrônico. 
 
9. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 
9.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  
9.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) 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.  Eventual 
interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado.  
9.2.  A não-regularização da documentação no prazo previsto no item acima, 
implicará da decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 e Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
9.3.  Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação  para 
as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa 
ou empresa de pequeno porte.  
9.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:  
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9.4.1  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
9.4.2 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese do item 9.3, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 
9.4.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 
9.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  
9.4.4 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
9.5. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da Lei 
Complementar 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à 
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada. 
9.6. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de 
que trata a LC 123/2006, deverá apresentar na forma da lei, juntamente com os 
documentos de habilitação, declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do § 4º do Art. 3º da referida Lei. 
9.7. A Empresa Licitante que quiser gozar dos benefícios da LC 123/2006, deverá 
apresentar requerimento próprio para este fim. 
 
10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
presente edital; 
10.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas; 
10.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
10.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando 
assim o retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 
7º da Lei nº 10.520/2002. 
10.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena 
detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da 
lei 8.666/93. 
10.6. As impugnações deverão estar devidamente assinadas com a respectiva 
identificação do representante legal da empresa, bem como protocoladas no setor de 
protocolo da Prefeitura Municipal de Carlinda – MT.   
 
11. DOS RECURSOS: 
11.1. Declarado o vencedor e após a análise da documentação de habilitação, 
qualquer licitante, desde que presente na sessão, poderá manifestar imediata e 
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motivadamente (a razão) a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 
de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões por escrito do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
iguais números de dias, que começarão a correr do término do prazo de recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
pregoeiro ao vencedor. 
11.3 .O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
11.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
11.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto 
da licitação ao licitante vencedor, submetendo o processo administrativo à 
autoridade competente para publicação do resultado da licitação. 
11.6 Os recursos deverão estar devidamente assinados com a respectiva 
identificação do representante legal da empresa, bem como protocolados no setor de 
protocolo da Prefeitura Municipal de Carlinda – MT.   
 
12. DA VIGÊNCIA: 
12.1 A vigência do contrato será a partir da data de assinatura do mesmo até o dia 
30 de junho de 2016. 
12.2 O Contrato poderá, todavia, por acordo das partes, ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que seja de interesse 
da Contratante, mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso II, do 
artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. 
 
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO CONTRATO 
13.1. Os pagamentos serão feito em 04 (quatro) parcelas, conforme especificado 
abaixo: 
a) 1ª parcela: 10% (dez por cento) na publicação do Edital; 
b) 2ª parcela: 30% (trinta por cento) em até 02 (dois) dias úteis após o término das 
inscrições; 
c) 3ª Parcela: 40% (quarenta por cento) em até 02 (dois) dias úteis após a 
realização das provas escritas. 
d) 4ª Parcela: 20% (vinte por cento) na entrega do relatório final. 
 
13.2. Os pagamentos serão efetuados com a devida emissão da referida nota fiscal.   
13.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de 
penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 
13.4. Para garantir o fiel cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação, 
será firmado o contrato administrativo, nos termos da minuta constante do Anexo II 
deste edital. 
13.5. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra 
forma de discordância ou inconformismo a quaisquer dos tópicos do contrato no ato 
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de sua assinatura, eis que guardam absoluta conformidade com a minuta integrante 
deste Edital. 
13.6. A Secretaria Municipal de Administração do Município de Carlinda - MT, 
designará servidor para fiscalizar a execução contratual. 
 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
14.1. A recusa injustificada em cumprir os termos desta licitação conforme 
instruções deste edital ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da 
Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. 
14.2. O atraso injustificado na entrega dos serviços licitados após o prazo 
preestabelecido no Edital, sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a 
seguir: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) 
dias; 
b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia 
de atraso, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato, descontadas 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, 
cobradas judicialmente. 
14.3. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de 
empenho), a Contratante poderá aplicar às empresas, as seguintes penalidades, sem 
prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas: 
a) advertência; 
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso 
na entrega dos serviços; 
c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a 
quaisquer das cláusulas do contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura 
do contrato; 
d) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do 
contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e 
danos que der causa; 
e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Carlinda - MT, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações 
Públicas Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
14.4. De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura 
Municipal de Carlinda - MT, devidamente fundamentado. 
14.5. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará 
sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
15.1. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as 
disposições nas Leis Federais nº 8.666/1993, nº 10.520/2002, com as alterações 
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posteriores e dos demais diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a 
legislação supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do 
Direito. 
15.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o 
fizer até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
15.3. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da 
licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à 
matéria impugnada. 
15.4. Aos licitantes que apresentarem questionamentos quer sob a forma de 
impugnação, aos termos do edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível, 
para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades 
previstas da legislação vigente. 
15.5. O pregoeiro poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões no 
presente Edital e seus anexos. Tais aditamentos, modificações ou revisões, serão 
encaminhadas através de carta, fac-símile ou telegrama circular a todos os 
interessados que tenham adquirido o Edital desta licitação, e na hipótese de influírem 
substancialmente na elaboração das propostas, será dada divulgação pela mesma 
forma que se deu ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 
15.6. Na contagem dos prazos recursais deste edital será excluído o dia de início e 
incluído o dia de vencimento, considerando-se o expediente normal. 
15.7. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com 
relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital, poderão ser obtidos 
junto à Comissão Permanente de Licitação, no horário de 07h00min as 11h00min e 
das 13h00min as 17h00min. 
 
16. INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 
 
a) Anexo I – Modelo da Proposta de Preços 
b) Anexo II – Minuta de Contrato 
c) Anexo III – Termo de Referência 
d) Anexo IV – Relação de Vagas Estabelecidas para o Concurso 
e) Anexo V – Termo de Credenciamento  
f) Anexo VI – Modelo de Declaração (Pessoa Jurídica) 
g) Anexo VII – Modelo de Declaração (Pessoa Jurídica)  
h) Anexo VIII – Modelo de Declaração (Pessoa Jurídica) 
i) Anexo IX – Modelo de Declaração (Pessoa Jurídica) 
j) Anexo X – Modelo de Declaração (Pessoa Jurídica) 
 

Carlinda/MT, 27 de Janeiro de 2016. 
 

 
___________________________ 

DEISE DIONE MUTSCHALL 
Pregoeira Oficial 

Prefeitura de Carlinda/MT 
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ANEXO I  
 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
Razão 
social_______________________________________________________________ 
 
Endereço _______________________________________________________ 
 
CEP. _______________fone __________________fax _________________ 
 
CNPJ ____________________e-mail_________________________ 

 
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 
 
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Profissionais 
Especializados para Planejamento, Organização e Execução de Concurso Público para 
provimento dos cargos vagos da Prefeitura Municipal de Carlinda – MT. 
 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS: (por extenso) 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: (NÃO INFERIOR A 60 DIAS) 
 
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME ITEM 13.1 DO EDITAL 
 

 
Declaramos para todos os fins de direito que estamos de acordo com todas as 
condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 007/2016 e que nossa 
proposta atende as especificações exigidas. 

 
 

LOCAL E DATA  
 

 

Assinatura                     
Representante Legal: 
RG nº 
CPF nº 
Carimbo com CNPJ da empresa 
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ANEXO II 
                         MINUTA DE CONTRATO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA, Pessoa Jurídica de 
Direito Publico Interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o № 01.617.905/0001-78, com 
sede na Avenida Tancredo Neves, s/nº, Carlinda, Estado de Mato 
Grosso, neste ato por seu Prefeito Municipal, GERALDO RIBEIRO DE 
SOUZA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 
0325037-7 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 284.335.561-34, residente 
e domiciliado à Rua Fortaleza, nº 633, município de Carlinda, Estado de 
Mato Grosso, doravante denominado simplesmente Contratante, e, do 
outro lado, a (empresa).............., inscrita no (CNPJ sob nº...........), e 
(Inscrição Estadual n.º........) estabelecida a ........., n.º......, bairro 
..............., cidade de ..........., (neste ato representada pelo Sr. 
.............., portador da Cédula de Identidade – Registro Geral n.º 
.......... SSP/xx e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da 
Fazenda CPF nº ............), doravante denominada Contratada, 
resolvem celebrar o presente contrato nos termos do Edital de Pregão 
Presencial nº 007/2016, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas. 

 
1. - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Profissionais 
Especializados para Planejamento, Organização e Execução de Concurso Público para 
provimento dos cargos vagos da Prefeitura Municipal de Carlinda – MT. 
 
1.2 CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
1.2.1 EDITAL – Os editais e os Comunicados relacionados com o Concurso Público 
serão elaborados pela Prefeitura Municipal de Carlinda, com assessoramento do 
licitante vencedor, para verificar os aspectos técnicos quanto à inscrição, às provas e 
à avaliação, a fim de que se coadunem com os interesses e exigências legais da 
Administração. Elenco de editais: 
• Edital de abertura de inscrições; 
• Edital de Inscrições Indeferidas; 
• Edital de convocação para as provas objetivas; 
• Edital de divulgação dos gabaritos; 
• Edital do resultado das provas objetivas; 
• Edital do resultado final. 
 
1.2.1 A CONTRATANTE deverá cumprir todos os dispostos no edital de licitação, 
bem como Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 
2.1. Para a presente contratação foi realizada a Licitação Modalidade Pregão 
Presencial n.º 007/2016, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
10.520/02 e suas alterações, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos 
contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e 
condições deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  
4.1. A vigência do contrato será a partir da data de assinatura do mesmo até o dia 
30 de junho de 2016. 
4.2 O Contrato poderá, todavia, por acordo das partes, ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que seja de interesse 
da Contratante, mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso II, do 
artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
REAJUSTAMENTO: 
5.1 Receberá a CONTRATADA pelos serviços citados na Cláusula Primeira, o valor 
de R$ -___________ (_____________), valor bruto, podendo este ser reajustado 
dentro do prazo de validade para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico e 
financeiro do contrato, na hipótese do número de candidatos inscritos ser superior a 
estimativa de 1000 (um mil) candidatos. 
5.2 Se houver a ocorrência de mais de 1000 (um mil) candidatos inscritos, o valor 
global excedente será calculado a partir da seguinte fórmula: 
 
VGE =  VG_   x 60% x IE 
         1000 

Onde: 
 

VGE = Valor Global Excedente 
VG = Valor Global da Proposta 
IE = Inscritos excedentes a 1000 Candidatos 
 
5.3 Os pagamentos serão feitos em 04 (quatro) parcelas, conforme especificado 
abaixo: 
a) 1ª parcela: 10% (dez por cento) na publicação do Edital, perfazendo o valor de 
R$____________________________ 
b) 2ª parcela: 30% (trinta por cento) em até 02 (dois) dias úteis após o término das 
inscrições, perfazendo o valor de R$____________________________ 
c) 3ª Parcela: 40% (quarenta por cento) em até 02 (dois) dias úteis após a 
realização das provas escritas, perfazendo o valor de 
R$____________________________ 
d) 4ª Parcela: 20% (vinte por cento) na entrega do relatório final, perfazendo o valor 
de R$____________________________ 
5.4 Os pagamentos serão efetuados com a devida emissão da referida nota fiscal.   
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5.5 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de 
penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 
5.6 Para garantir o fiel cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação, será 
firmado o contrato administrativo, nos termos da minuta constante do Anexo II deste 
edital. 
5.7. Nos preços apresentados na proposta estão incluídas todas as despesas 
relativas aos serviços adquiridos (tributos, seguros, encargos sociais, transportes, 
etc.). 
5.8. Não haverá reajuste de preços durante a vigência deste contrato, salvo nas 
hipóteses previstas no Art. 65 e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 
5.8.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 
6.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos 
próprios do orçamento do Município sendo na seguinte dotação orçamentária:  
 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
41-04.001.04.122.0008.1059/3390.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÃOES E RESPONSABILIDADES DAS 
PARTES 
7.1. São direitos e responsabilidades da CONTRATADA os seguintes: 
a) Entregar os serviços licitados, conforme solicitação da secretaria competente, que 
ocorrerá com acompanhamento do Servidor responsável pelo recebimento e 
fiscalização da execução do contrato, em horário e local definido pela secretaria 
solicitante. 
b) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 
causa; 
c) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto deste contrato quaisquer outras despesas que se fizerem 
necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte e 
instalação, carga e descarga, assistência técnica e apresentar os respectivos 
comprovantes quando solicitado pela CONTRATANTE. 
d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do presente contrato, observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 
e) Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos 
decorrentes de sua demora ou da sua omissão, na condução do objeto deste 
instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto 
deste contrato; 
f) Responsabiliza-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para 
o CONTRATANTE; 
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g) Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos 
e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, 
relacionadas com o cumprimento do presente contrato. 
 
7.2 São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 
a) Fornecer e colocar a disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento; 
b) Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato; 
c) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento 
das obrigações da CONTRATADA. Notificando a CONTRATADA, por escrito e com 
antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
d) Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e do presente 
instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante 
a execução do contrato; 
e) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato 
depois do recebimento das notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor 
responsável pela fiscalização; 
f) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público respeitando os direitos da CONTRATADA; 
g) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 
79 da referida Lei. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS 
MULTAS 
8.1 As penalidades contratuais aplicáveis são: 
a) Advertência verbal ou escrita. 
b) Multas. 
c) Declaração de inidoneidade e, 
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 
8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores. 
8.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou 
condições técnicas estabelecidas. 
8.3 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso no 
fornecimento dos serviços; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer 
das cláusulas do contrato. 
c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos 
casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e 
danos que der causa. 
d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Carlinda – MT, por prazo não superior a dois anos. 
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e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações 
Públicas Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
f) perda da garantia contratual, quando for o caso. 
8.4 De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco 
dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente 
fundamentado. 
8.5 As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
9.1 O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, sem ônus, 
mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30(trinta) dias, no 
caso de descumprimento de quaisquer das clausulas do presente contrato pela 
CONTRATADA, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa nos termos do 
art. 77 da lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO  
10.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor credenciado, 
independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou 
acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, o 
seu exclusivo juízo. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA. 
10.2 A contratada obriga-se a realizar os serviços conforme especificação 
estabelecida no edital.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO 
CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 
11.1 Aplica-se a Lei n.º 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e 
em especial aos seus casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 
12.1 Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, 
independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no 
Edital de Pregão Presencial nº. 007/2016, bem como os documentos a ele 
referentes, além da proposta apresentada pela CONTRATADA, no certame licitatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar 
nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem assim para o 
recebimento dos pagamentos relativos aos serviços fornecidos e aceitos. 
13.2 As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 
da Lei acima referida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
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14.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Carlinda – MT, com recusa 
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento 
contratual, em duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na 
presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 
 

Carlinda – MT, de .... de .............2016. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

EMPRESA 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_________________________        _________________________ 
1º TESTEMUNHA                     2º TESTEMUNHA 
NOME:                             NOME: 
RG:                                  RG: 
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ANEXO III 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. INTRODUÇÃO 
1.1.  A Secretaria Municipal de Administração e Finanças necessita Contratar 
Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados para 
Planejamento, Organização e Execução de Concurso Público para provimento dos 
cargos vagos da Prefeitura Municipal de Carlinda – MT. 
2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA 
2.1. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Profissionais 
Especializados para Planejamento, Organização e Execução de Concurso Público 
para provimento dos cargos vagos da Prefeitura Municipal de Carlinda – MT. 
3. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 
3.1 - CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
EDITAL – Os editais e os Comunicados relacionados com o Concurso Público 
serão elaborados pela Prefeitura Municipal de Carlinda, com assessoramento do 
licitante vencedor, para verificar os aspectos técnicos quanto à inscrição, às provas 
e à avaliação, a fim de que se coadunem com os interesses e exigências legais da 
Administração. Elenco de editais: 
• Edital de abertura de inscrições; 
• Edital de Inscrições Indeferidas; 
• Edital de convocação para as provas objetivas e práticas; 
• Edital de divulgação dos gabaritos; 
• Edital do resultado das provas objetivas e práticas; 
• Edital do resultado final. 
• Entre outros editais e comunicados importantes para o bom andamento do 
concurso público. 
INSCRIÇÕES – As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico 
disponibilizado pela empresa vencedora. 
MATERIAL DE INSCRIÇÃO – O licitante vencedor preparará Boletins 
Informativos, Fichas de Inscrição e Cartazes para a fase das inscrições, sem ônus 
ao Município de Carlinda. 
• Boletim Informativo – Constará no Boletim Informativo o Edital, bem como 
outras informações sobre o Concurso Público; 
• Fichas de Inscrição – São constituídos de itens a serem preenchidos pelos 
candidatos, relativos a dados pessoais, necessários para o cadastramento e a 
elaboração de listas. Juntamente com a Ficha, serão impressas as guias de 
recolhimento da Taxa de Inscrição. 
CADASTRAMENTO – As fichas de Inscrição dos candidatos serão de 
responsabilidade do licitante vencedor, que providenciará a digitação, 
confrontação e, após a depuração das inconsistências do cadastro, serão 
encaminhados à Prefeitura Municipal de Carlinda os seguintes relatórios: 
• Relatório Geral de todos os candidatos inscritos, em ordem alfabética (uma via 
encadernada); 
• Relatório de Distribuição dos candidatos por colégio e salas (uma via 
encadernada); 
• Estatística dos candidatos inscritos. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Gestão 2013 – 2016 
 

 

 
Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

site: www.carlinda.mt.gov.br 
 
 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS – As listas dos candidatos inscritos, 
distribuídos por colégios e salas, serão disponibilizados em sites de 
responsabilidade da empresa vencedora, bem como nos sites da Prefeitura. 
 
PROVAS - O Concurso Público constará das seguintes provas:  
 
Teóricas compatíveis com cada cargo e práticas quando for o caso. Recomenda-
se que as provas sejam elaboradas por bancas examinadoras compostas de 
docentes ou técnicos de alto nível, integrantes de instituições de ensino superior 
ou órgão técnico, que se responsabilizarão pelas questões de cada uma das 
provas. 
 
Provas Práticas para os seguintes cargos:  
- Motorista cat. A/B/C; 
- Motorista cat. D/E; 
- Operador de Máquinas Pesadas; 
- Operador de Máquinas 
 
PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS  
• LOCAIS DE EXAME – O Município de Carlinda disponibilizará os locais para 
aplicação das provas; 
• TREINAMENTO DE PESSOAL – O licitante vencedor deverá efetuar o 
treinamento de coordenadores, fiscais de sala e fiscais volantes, elaborando 
manual de orientação sobre os procedimentos e normas a serem adotadas. 
• FOLHAS DE RESPOSTA – Os cartões de respostas serão providenciadas pelo 
licitante vencedor. 
• MATERIAL DE APLICAÇÃO – Serão providenciados pelo licitante vencedor, sem 
ônus ao Município de Carlinda, formulários e impressos necessários para aplicação 
das provas: setas indicativas; indicação de sanitário masculino e feminino; sala de 
coordenação; indicação do nº das salas de prova; crachás do Coordenador / Fiscal 
/ Apoio; duas listas de chamada (uma para o Coordenador, outra para ser fixada 
no prédio para ciência dos candidatos; formulários para candidato fora de local, 
correção de dados cadastrais, documento de identificação inadequado, relação de 
ausentes, por sala; folhas de respostas óticas sem identificação, de reserva, para 
uso eventual; por sala; lista de presença, para assinatura dos candidatos 
presentes. 
•  
APLICAÇÃO DAS PROVAS – As provas serão aplicadas no Município de Carlinda 
– MT, em data e horário definidos no cronograma. 
• COORDENAÇÃO GERAL – Para dar suporte aos coordenadores de aplicação de 
provas e centralizar informações sobre o decorrer das provas, permanecerá de 
plantão pessoal familiarizado com as normas, exigências e trâmites do processo. 
As despesas com a coordenação correrão por conta do licitante vencedor. 
a) COORDENAÇÃO – Todo o trabalho de coordenação da aplicação das provas será 
de responsabilidade do licitante vencedor; 
• FISCALIZAÇÃO – O licitante vencedor deverá colocar fiscais de sala em número 
suficiente para atender a seguinte distribuição, cujas despesas correrão por sua 
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conta: 
c) Salas com até 30 candidatos = 2 fiscais; 
d) Salas de 30 a 50 candidatos = 3 fiscais; 
OBS. Deverão ser providenciados, também, fiscais volantes na proporção de um 
para cada três salas. 
 
AVALIAÇÃO DAS PROVAS 
• LEITURA ÓTICA – Os cartões resposta marcados pelos candidatos com tinta 
azul ou preta serão diretamente lidas pelas leitoras óticas. Todo o trabalho de 
leitura ótica e consistência dos resultados serão executados pelo licitante 
vencedor, sob sua integral responsabilidade. 
• PROCESSAMENTO EM COMPUTADOR – Os resultados gravados pela leitora 
ótica serão processados em computadores, para seleção dos candidatos 
classificados no Concurso Público. A seleção será feita de acordo com os critérios 
estabelecidos no Edital. 
•  
RESULTADO FINAL 
• LISTAGENS – O licitante vencedor processará o resultado final totalizando os 
pontos obtidos e fornecerá à Prefeitura Municipal de Carlinda-MT, as seguintes 
listagens: 
d) Relatório Geral em ordem alfabética, com a pontuação obtida em cada prova 
(uma via encadernada); 
e) Relatório dos candidatos habilitados, em ordem alfabética (uma via 
encadernada); 
f) Relatório de candidatos habilitados, em ordem de classificação (uma via 
encadernada). 
OBS. Será fornecido á Prefeitura Municipal de Carlinda, em arquivo eletrônico, 
dados estatísticos aos relatórios acima citados. 
• DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS – A divulgação da lista de resultado final dos 
candidatos classificados dar-se-á da mesma forma de publicidade dos editais de 
convocação, cujas despesas correrão por conta do licitante vencedor. 
• FICHAS DE INSCRIÇÃO E FOLHAS DEFINITIVAS DE RESPOSTAS – Após o 
encerramento do Concurso Público, o licitante vencedor encaminhará a Prefeitura 
Municipal de Carlinda - MT, no prazo de 05(cinco) dias, as fichas de inscrição dos 
candidatos inscritos e as folhas definitivas de respostas. 
A) Todos os trabalhos deverão ser desenvolvidos em consonância com a Lei 
Orgânica do Município de Carlinda - MT, Estatutos vigentes, Plano de Cargos e 
demais normas jurídicas municipais. 
B) Poderá haver, desde que conveniente para a Administração e presentes motivos 
de interesse público, substituição de cargos por outros de igual escolaridade, bem 
como acréscimo ou supressão da quantidade de cargos até o limite de 25% (vinte 
e cinco por cento) permitido pela Lei Federal nº. 8.666/93. 
4. VALOR DE REFERÊNCIA 
4.1 Valor de Referência Global de no máximo: R$ 79.833,33 (setenta e nove mil 
oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).  
4.2 Quantidade Estimada de Candidatos Inscritos: 1000 (mil candidatos).  
4.2.1 Custo estimado por Candidato Inscrito: R$ 79,83 
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4.2.2 Se houver a ocorrência de mais de 1000 (mil) candidatos inscritos, o valor 
global excedente será calculado a partir da seguinte fórmula: 
 
VGE =  VG_   x 60% x IE 
         1000 

Onde: 
 

VGE = Valor Global Excedente 
VG = Valor Global da Proposta 
IE = Inscritos excedentes a 1000 Candidatos 
 
4.3 Dotação Orçamentária 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
41-04.001.04.122.0008.1059/3390.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica   
5. PRAZO 
5.1 Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias uteis após assinatura 
do contrato.  
5.2 A vigência do contrato será da data de assinatura até 30 de junho de 2016 
5.3 O prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias, contados 
da expedição da ordem de serviço. 
6. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 
Os pagamentos serão feito em 04 (quatro) parcelas, conforme especificado 
abaixo: 
a) 1ª parcela: 10% (dez por cento) na publicação do Edital; 
b) 2ª parcela: 30% (trinta por cento) em até 02 (dois) dias úteis após o término das 
inscrições; 
c) 3ª Parcela: 40% (quarenta por cento) em até 02 (dois) dias úteis após a 
realização das provas escritas. 
d) 4ª Parcela: 20% (vinte por cento) na entrega do relatório final. 
 
6. METODOLOGIA 
6.1. Menor Preço Global  
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a) Ter reservado o direito de não mais utilizar os serviços da Contratada caso a 

mesma não cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as 
penalidades previstas na Lei n. 8.666/93;  
b) Acompanhar o andamento dos serviços por meio dos seus prepostos e 

expedir instruções verbais ou escritas sobre a sua execução, podendo impugnar os 
serviços que estejam mal executados, os quais deverão ser refeitos, correndo as 
despesas oriundas destes serviços por conta da Contratada;  
c) Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e 

condições previstos na Lei n. 8.666/93;  
d) Oferecer para a Contratada os locais onde serão realizadas as provas. Tais 

locais deverão estar limpos e organizados, com identificação das salas e 
disponibilização de candidatos por sala e escola, seguindo as orientações da 
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Contratada;  
e) Disponibilizar os locais necessários para a aplicação da prova prática de 

volante e o de operacionalização;  
f) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada pelos serviços executados de 

acordo com as disposições do presente contrato;  
g) Denunciar as infrações cometidas pela Contratada e aplicar-lhe às 

penalidades cabíveis nos termos da Lei n. 8.666/93; 
h) Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei 

n. 8.666/93;  
i) Oferecer os materiais necessários ao bom desempenho dos trabalhos a 

serem prestados pela Contratada durante a realização das provas, tais como 
limpeza de escolas, seguranças dos portões de entrada e saída;  
j) Encarregar-se da divulgação e publicação de todas as fases do Concurso 

Público na imprensa escrita;  
k) Responsabilizar-se pelos ônus decorrentes da realização de defesa contra 

impugnações judiciais ou mandados de segurança;  
l) Permitir a subcontratação de partes dos serviços desde que seja solicitada 

pela Contratada e que haja conveniência para a Contratante.  
m) Responsabilizar-se pelos ônus decorrentes da realização de defesa contra 

impugnações judiciais ou mandados de segurança, quando se tratar de decisões 
isoladas sem pleno conhecimento ou consentimento da contratada inerente ao 
concurso;  

 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
a) À Contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, a 

execução ou a entrega dos serviços contratados no caso de descumprimento do 
pagamento das parcelas deste contrato, quando houver inadimplência acima de 30 
(trinta) dias do prazo estipulado para as etapas;  
b) Executar todos os serviços objetos deste contrato de acordo com a sua 

proposta de preço, independentemente de sua transcrição, sob as penas da Lei n. 
8.666/93 e suas alterações posteriores;  
c) Responsabilizar-se pela elaboração das provas objetivas e práticas, cujo 

conteúdo deverá obedecer fielmente o estabelecido no edital do concurso;  
d) Exigir da Contratante o cumprimento da legislação, bem como das 

orientações emanadas por esta visando o sucesso da Administração Pública 
Municipal na aplicação dos serviços recebidos; 
e) Ministrar orientação aos membros da Comissão Organizadora do Concurso 

Público, bem como aos membros da equipe de recebimento das inscrições e fiscais 
designados para o dia das provas;  
f) Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza 

civil, trabalhista previdenciária, comercial, fiscal e, respectivos ônus, tanto em 
relação a si, quanto ao pessoal eventualmente contratado para a execução dos 
serviços objeto do presente contrato;  
g) Coordenar todo o sistema de recebimento de inscrições pela internet, 

sanando as dúvidas e incidentes que, por ventura, vierem a ocorrer;  
h) Elaborar, aplicar e corrigir as provas conforme as categorias funcionais 

constantes do edital, responsabilizando-se pelo seu sigilo e segurança;  
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i) Apresentar o resultado das provas constando os candidatos classificados 
com vaga, os classificados sem vaga, os candidatos reprovados e os candidatos 
ausentes;  
j) Assegurar a entrega do caderno de provas aos candidatos, conforme 

estabelecido no edital do concurso;  
k) Orientar à Contratante para que cumpra rigorosamente os prazos dados aos 

candidatos para interposição de recursos administrativos na forma do edital do 
concurso;  
l) Atender todas as exigências deste contrato e executar todos os serviços 

contratados assumindo os ônus da prestação inadequada dos trabalhos;  
m) Subsidiar a Comissão Organizadora do Concurso Público e a Contratante em 

todos os casos de recursos administrativos ou judiciais;  
n) Promover todas as informações sobre o concurso público, inclusive 

gabaritos e resultados, no site da contratada e no site da prefeitura;  
o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários nos serviços objeto do presente instrumento até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, observando-se as 
disposições do art. 65 da Lei n. 8.666/93;  
p) Emitir a Nota Fiscal de Prestação de Serviços fazendo discriminar no seu 

corpo a dedução dos impostos exigidos pela Contratante.  
q) A CONTRATADA se obriga a fazer constar na folha resposta dos candidatos, 

tanto das provas objetivas como práticas, a assinatura dos fiscais de salas e da 
coordenação. 
r) Disponibilizar todo o andamento do presente concurso via internet em site 

da empresa contratada, inclusive processo de inscrição e emissão de boleto. 
 

 
 
 

 
CLAUDIA AVANCI BELIDO 

Secretária Municipal de Adm. E Finanças 
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ANEXO IV 
 

RELAÇÃO DE VAGAS ESTABELECIDAS PARA O CONCURSO 
 

 

Cargo Lei do Cargo 

Sugestão  

Nivel de 
Escolaridad

e 

Secretaria Vagas para 
Concurso 

Cadastro de 
Reserva 

Motorista Cat. D/E 893/2015 05 07 Fundamental 

Saúde 

Cidade 

Obras 

Agricultura 

Educação 

Auxiliar Administrativo 893/2015 03 15 Médio 

Saúde 

Cidade 

Administração 

Agricultura 

Assistência Social 

Técnico em Informática 893/2015 02 - 
Médio Administração 

Saúde 

Assistente Administrativo 893/2015 01 05 Médio 

Saúde 

Obras 

Assistência Social 

Meio Ambiente 

Técnico em Enfermagem 893/2015 01 12 Médio Saúde 

Técnico em Vigilância Sanitária 893/2015 01 - Médio Saúde 

Fiscal de Vigilância Sanitária 893/2015 01 - Médio Saúde 
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Técnico em Higiene Bucal 893/2015 01 01 Médio Saúde 

Auxiliar de Saúde Bucal 893/2015 01 01 Médio Saúde 

Técnico em Laboratório 893/2015 01 01 Médio Saúde 

Técnico de Agroindústria   01 Medio Agricultura 

Médico Clínico Geral 40 hrs 893/2015 01 03 Superior Saúde 

Fisioterapeuta 893/2015 01 Superior Saúde 

Odontólogo 893/2015 01 03 Superior Saúde 

Enfermeiro 893/2015 01 02 Superior Saúde 

Farmacêutico/Bioquímico 893/2015 01 01 Superior Saúde 

Educador Físico 893/2015 01 - Superior Saúde 

Operador de Máquinas Pesadas  893/2015 01 03 
Fundamental Obras 

Fundamental Agricultura 

Mecânico de veículos 893/2015 01 01 Fundamental Obras 

Mecânico de máquinas pesadas 893/2015 01 01 Fundamental Obras 

Eletricista Predial 893/2015 01 01 Fundamental Obras 

Eletricista Automotivo 893/2015 01 01 Fundamental Obras 

Médico Veterinário 893/2015 1 - Superior Agricultura 

Motorista Cat. A/B/C 893/2015 01 06 

Médio Agricultura 

  Assistência Social 

  Meio Ambiente 

Técnico em Agropecuária 893/2015 01 - Médio Agricultura 

Operador de Máquinas 893/2015 01 03 Fundamental Agricultura 

Psicólogo 893/2015 02 02 Superior Assistência Social,Saude 

Assistente Social 893/2015 01 02 Superior Assistência Social 

Analista Administrativo 
893/2015 01 - 

Superior 

  Administração 

Fiscal de Meio Ambiente 893/2015 01 02 Médio Meio Ambiente 

Professor (Educação Física) 753/2013 01 - Superior Educação 

Professor (Matemática)  753/2013 01 01 Superior Educação 

Professor (Pedagogo Séries Iniciais e 753/2013            01 12 Superior Educação 
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educação infantil) 

Professor de Historia 753/2013            01 - Superior Educação 

Pregoeiro 893/2015 01 - Medio Administração 

Auxiliar Técnico Desportivo 893/2015 01 Médio Educação 

Fiscal de Tributos 893/2015 01 03 Médio Administração 

Fiscal de Obras e Posturas 893/2015 01 Médio Cidade 

Ouvidor Municipal 893/2015 01 - Médio Gabinete do Prefeito 

Engenheiro Civil 893/2015 01 - Superior Obras 

Engenheiro Sanitarista 893/2015 01 - Superior Administração 

Assistente de controle interno             01 - Medio Gabinete do Prefeito 

Controlador interno   01 Superior Gabinete do Prefeito 

           Assessor Jurídico  01  Superior Gabinete do Prefeito 
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ANEXO V  
 

(papel timbrado da empresa) 
 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/________  
 
 
  

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

   
           Através do presente, credenciamos o (a) 
Sr.(a)........................................., portador(a) do RG n.º..........................e do CPF 
n.º.............................., a participar da licitação instaurada pelo Município de 
Carlinda – Estado de Mato Grosso, na modalidade Pregão Presencial n.º ___/_____, 
na qualidade de representante  legal,  outorgando-lhe  poderes  para  pronunciar-se  
em  nome  da empresa........................................,  bem  como  formular  
propostas,  ofertar  lances  verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar 
todos os demais atos inerentes ao certame.  
  

................., ......... de ...................   de 2016. 
  
  
 
 

_______________________________ 
Diretor ou Representante Legal 

 
  
  
 
 
 

(Este documento deverá ser entregue fora do envelope, bem como, 
 deverá ser reconhecido em cartório) 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) – Item 8.1, IV, “B” 

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL  
LICITAÇÃO N° XXX/2016 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, 
que: 

Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com 
redação determinada pela lei 9.854/1999 
 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) – Item 4.3 “D” 

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL / REGISTRO DE PREÇOS  
LICITAÇÃO N° XXX/2016 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________ DECLARO, que recebi todos os documentos, tenho 
conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas no presente 
edital, bem como concordo com todos os itens estabelcidos no referido edital. 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé. 

Município/ Estado, dia /mês/ano 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) – Item 8.1, IV, “C” 

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL  
LICITAÇÃO N° XXX/2016 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas do 
art. 299 do Codigo Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o 
certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas no 
edital e termo de referência.  

 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (PESSOA JURÍDICA) – Item 8.1, 

IV, “D” 
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL  
LICITAÇÃO N° XXX/2016 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ n° ______________________________,    estabelecida   
a_________________________________,    bairro   __________,       Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves 
de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital 
de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 
Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma 
Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.  
  

  
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 

 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO X 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA POSSUI SISTEMA 

INFORMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
(PESSOA JURÍDICA) – Item 8.1, IV, “E”. 

 
  
 A empresa _________________________________, CNPJ______________, 
situada na __________________________________, nº_______, 
bairro_______________, cidade de __________________- MT, por seu 
representante legal Sr. __________________________, CPF_________________, 
RG__________________,  para fins de participação no Pregão Presencial nº  
xxx/2015, DECLARA, sob as penas da Lei , que possui sistema informatizado para a 
realização do Concurso Público, com recurso de correção de questões por meio de 
sistema de leitura ótica, com utilização de cartão de respostas e com recursos de 
critérios de desempates, de modo a não permitir empates técnicos entre candidatos. 

 
 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 

Município/ Estado, dia /mês/ano 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 

 
 


