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EDITAL DE CONVITE N° 002/2018 

 

O MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de 

direito público, inscrita no CNPJ, sob o no. 03.347.119/0001-23, sediada em 

Dom Aquino-MT, na Av. Cuiabá nº 143 centro, neste Ato representado pelo 

Chefe do Poder Executivo, senhor JOSAIR JEREMIAS LOPES, brasileiro, 

casado, portador do CPF n.º 692.837.701-10, residente e domiciliado nesta 

cidade, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna publico, para 

conhecimento dos interessados, que de acordo com a Lei no 8.666/93 e suas 

alterações, que realizará Licitação Pública na Modalidade CARTA CONVITE, 

tipo MENOR PREÇO, com a finalidade de contratação de empresa 

especializada para “ realização de concurso público para preenchimento de 

vagas da Prefeitura Municipal de Dom Aquino - MT, conforme especificações 

constantes no termo de referencia parte integrante deste edital. 

Compreendendo as seguintes etapas: planejamento, elaboração dos editais e 

editais resumidos para publicação, realização das inscrições, confecções e 

aplicações de provas teóricas, fiscalização, correção, orientação para o 

julgamento de recursos, resultado final, coordenação geral na execução do 

concurso, e relatório final”, conforme orientações constantes do processo 

administrativo e condições estabelecidas neste Edital, da qual poderá 

participar todas as Pessoas Jurídicas, desde que atenda as especificações 

técnicas constantes no Edital, que será processado e julgado por essa 

Comissão de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal. 

O EDITAL DE LICITACAO e seus anexos poderão ser retirados na sede da 

Prefeitura Municipal de Dom Aquino, das 07:00 horas às 13:00 horas até 24 

horas antes da abertura da licitação.  
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INTEGRAM O RESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de Recibo de Edital; 

ANEXO III - Modelo de Declaração de Superveniência;  

ANEXO IV - Modelo de Credencial; 

ANEXO V – Modelo de Proposta Comercial;  

ANEXO VI – Modelo de minuta de Contrato; 

ANEXO VII - Modelo de Declaração art. 7º, inc. XXXIII da CF. 

 

1. DA ABERTURA 

1.1.  O RECEBIMENTO E ABERTURA dos envelopes DOCUMENTACÃO E 

PROPOSTA dar-se-á na sede da Prefeitura Municipal de Dom Aquino, na sala de 

Licitações, sito Avenida Cuiabá, n°. 143, Centro, na cidade de Dom Aquino/MT, 

às 14:00 horas do dia 02/04/2018, tendo início pela abertura dos envelopes – 

DOCUMENTAÇÃO. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada 

para “realização de concurso público para preenchimento de vagas da Prefeitura 

Municipal de Dom Aquino - MT, conforme especificações constantes no termo de 

referencia parte integrante deste edital. Compreendendo as seguintes etapas: 

planejamento, elaboração dos editais e editais resumidos para publicação, 

realização das inscrições, confecções e aplicações de provas teóricas, 

fiscalização, correção, orientação para o julgamento de recursos, resultado final, 

coordenação geral na execução do concurso, e relatório final”, conforme Anexo I 

do Edital. 

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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3.1. Dotação Orçamentária: As despesas para contratação dos serviços 

decorrentes da presente licitação correrão por conta do recurso abaixo 

relacionado: 

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

03 001 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTAÇÃO – REALIZAÇÃO DE 

CONCURSO PÚBLICO 

03.001.04.122.0003.2042.3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIROS PESSOA JURIDICA  

 

3.2. O valor global/total ESTIMADO para contratação dos serviços decorrentes 

da presente licitação é de R$ 77.470,00, (setenta e sete mil e quatrocentos e 

setenta reais). 

 

4. PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. O presente contrato tem a duração de 12 (doze) meses, vigorando a partir da 

data da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado de acordo com as 

necessidades e interesse público, de comum acordo entre as partes, mediante 

aditivo contratual, em conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

5. VALIDADE DAS PROPOSTAS E DESCLASSIFICAÇÃO 

5.1. Prazo de validade das Propostas: 60 (sessenta) dias corridos, contados da 

data de abertura dos envelopes; 

5.2. Serão desclassificadas as propostas de preços de valor superior ao estimado 

para a contratação. 

 

6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. As pessoas jurídicas que tenham como objeto a realização dos serviços de 
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que trata este Edital e que atendam todas as exigências contidas no mesmo, 

inclusive, nos anexos, podem participar da licitação. 

 

7. DAS CAUSAS DE EXCLUSÃO 

Não poderão participar deste certame as pessoas jurídicas especializadas: 

7.1 Que não se enquadrem ou não atendam as condições estabelecidas no item 

de que trata do credenciamento de representante legal e demais itens e 

condições estabelecidas neste Edital; 

7.2. Estejam sob falência, dissolução, liquidação consórcios de empresas, e 

sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si ou com a mesma 

composição societária; 

7.3 Tenham sido declarados inidôneos para licitar e contratar com a 

Administração Pública, ou que estejam impedidos ou suspensos de contratar e 

licitar com a Prefeitura Municipal de DOM AQUINO/MT; 

 

8. CREDENCIAMENTO 

8.1 As pessoas jurídicas licitantes que desejarem poderão, na abertura da 

sessão deste certame, credenciar representante legal, conforme modelo do anexo 

IV, para tomar qualquer decisão relativa a todas as fases do processo licitatório, 

cujo representante deverá apresentar o credenciamento (procuração ou 

instrumento constitutivo da empresa – estatuto/contrato social, no caso do 

representante ser sócio da empresa licitante), mediante cópia autenticada em 

Cartório daqueles documentos ou com apresentação do original para ser 

autenticado pela Comissão Permanente  de  Licitação,  acompanhado de cópia 

do documento de identidade do representante; 

8.2. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 

um licitante; 

8.3. A falta de apresentação do documento de que trata o item 8.1 – anexo IV, 

não é motivo para inabilitação, entretanto, o representante não poderá se 

manifestar em relação a este processo licitatório. 
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9. DAS CONDIÇÕES OU NÃO DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO 

 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

AO MUNICÍPIO DE DOM AQUINO/MT – PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO– COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL. 

 

CARTA CONVITE N.002/2018 

ABERTURA DOS ENVELOPES: 02/04/2018 ÀS 14:00 HORAS; 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

TELEFONE/FAX: 

CNPJ DA LICITANTE – XXXXXX 
 
 

9.1 – Das condições de participação 

9.1.1 – Poderá participar desta licitação qualquer empresa cadastrada ou 

não, pertencente ao ramo de atividade de seu objeto, escolhidos e 

convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a 

qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 

estenderá aos demais devidamente cadastrados no Ente, na correspondente 

especialidade, que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 

(vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

 

 

9.2 – Das restrições de participação 

9.2.1 - Não poderá participar da presente licitação empresa: 

 

a) suspensa temporariamente do direito de participar de licitação ou 

impedida de contratar com a administração. 
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b) declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei 

Federal 8.666/93 e que não tenha restabelecido sua idoneidade; 

 

c)  com falência decretada; 

 

9.3 – Documentos relativos à regularidade fiscal 

 

9.3.1– Conforme § 1º do Art. 32, do Estatuto das Licitações, fica dispensado 

a apresentação dos documentos tratados nos Art. 28 a 31 da citada Lei, 

exceções de: 

 

a) Cédula de Identidade e CPF dos representantes da empresa; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, cujo objeto social seja compatível com o objeto estipulado 

no item 1.1 deste edital; 

 

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 

onde a mesma poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br; 

 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal feita por meio da 

apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Tributos e Contribuições 

Federais e Quanto à Dívida Ativa da União, onde a mesma poderá ser 

retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br; 
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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (CRF-FGTS); 

 

f) Certidão conjunta de débitos referente a tributos federais e a divida ativa da 

união; 

 

g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 

 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), onde a mesma poderá 

ser retirada no site: www.tst.jus.br; 

 

i) Alvará de funcionamento e localização,  

 

9.4 - Documentos relativos à qualificação técnica 

 

a) Experiência da Licitante na realização de serviços a ser contratado, que 

deverá ser por meio da apresentação de pelo menos dois (02) Atestados de 

Capacidade Técnica que expresse as atividades desenvolvidas de acordo com 

o objeto licitado de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado (da contratante à licitante), em papel timbrado da 

contratante, constando ainda o nome, cargo e assinatura do responsável 

pela emissão. 
 

 

 

9.1.1.7. Declaração do (a) licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

http://www.tst.jus.br/
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aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1998 (Lei n.o9.854/99). 

9.1.1.8. 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. 

 

10. DA PROPOSTA DE PREÇO 

10.1.  A Proposta de Preço deverá ser apresentada no envelope "02", e atender 

aos seguintes requisitos: 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO 

AO MUNICÍPIO DE ________/MT – PREFEITURA MUNICIPAL DE ___________ – 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL. 

 

CARTA CONVITE N.002/2018 

ABERTURA DOS ENVELOPES: 02/04/2018 ÀS 14:00 HORAS; 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

TELEFONE/FAX: 

CNPJ DA LICITANTE – XXXXXX 

 

10.2. – O licitante entregará o ENVELOPE Nº 2, contendo a PROPOSTA DE 

PREÇO, que deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, redigida em 

linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada na última 

folha e rubricada nas demais, e deverá conter obrigatoriamente: 

10.2.1. Preço global em algarismo e por extenso, global, para execução do objeto 

desta licitação, observando as especificações e detalhamento do objeto da 

presente licitação e demais condições previstas neste Edital e Anexos; 

10.2.2. Declaração de que no preço global estão incluídas todas as despesas 

necessárias e perfeita realização dos serviços, cobrindo todos os custos da 
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prestação, inclusive encargos sociais, transportes, alimentação, lucros, encargos 

fiscais e para fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas 

indispensáveis para proporcionar e manter a prestação dos serviços. 

10.2.21 – A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, sem rasura, 

emenda ou entrelinhas, datada e assinada, contendo obrigatoriamente os 

seguintes elementos: 

 

a)- Razão social, endereço e CNPJ por via impressa ou carimbo padronizado; 

b)– Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias; 

 

c)– Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se 

enquadrem nas especificações exigidas por este edital; 

 

d)– Os preços propostos para fornecimento do objeto deverão estar 

expressos em R$ (Real); 

 

e)– Nos preços deverão estar incluídos todas as despesas sobre o objeto 

licitado (impostos, taxas, seguros, publicações, traslado, alimentação, 

materiais de expediente e de provas, equipe de apoio e fiscalização etc.), não 

sendo aceito qualquer acréscimo posterior; 

 

f)– Os preços devem ser especificados de maneira a demonstrar o custo 

global do serviço; 

g)– Uma vez aberto o envelope, não será aceito cancelamento ou alteração 

das condições da proposta; 

h)– Serão desclassificadas as propostas que forem superiores ao valor global de 

R$ 77.470,00, (setenta e sete mil e quatrocentos e setenta reais)), para uma 

estimativa de custo para até 1.000 (hum mil) candidatos. 
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i)– O Valor por candidato excedente não poderá ser superior a R$ 35,00 

(trinta e cinco reais). 

 

10.2.3. Prazo de validade da proposta de preço não inferior a 60 (sessenta) dias a 

contar da data prevista para abertura da licitação; 

10.2.4. Propostas: 

10.2.5. As propostas deverão incluir uma declaração de aceitação das condições 

estabelecidas neste Edital. 

10.3. MICROEMPRESAS E DE PEQUENO PORTE: Em conformidade com a Lei 

Complementar 123/2006, a comprovação de regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de 

formalização do ajuste. 

10.3.1.  Em conformidade com a LC 123/2006, as microempresas e empresas de 

pequeno porte, 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. 

 

11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

11.1. Será considerada vencedora a licitante que atender todas as exigências do 

Edital e apresentar o MENOR PREÇO, de acordo com critérios previstos na Lei 

no 8.666/93. 

11.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem as disposições contidas neste edital; 

b) apresentarem preço total, simbólico, irrisório ou incompatível com os preços 

de mercado; 

c) apresentarem cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais 

licitantes; 

11.3. Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a Comissão 

Permanente de Licitação, procederá ao sorteio, na forma da lei; 

11.4 – A Comissão Permanente de Licitação examinará as propostas para 
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verificar se estão completas, se não ocorreram quaisquer erros na sua 

elaboração, e se os documentos foram adequadamente assinados; 

11.5. Erros aritméticos serão retificados de acordo com a seguinte base: se 

houver discrepância entre os valores propostos, prevalecerá o montante por 

extenso e se o proponente não aceitar a correção do erro, sua proposta será 

rejeitada; 

11.6. Os proponentes serão notificados do resultado referente ao julgamento 

desta licitação, através de comunicação pelo site da Prefeitura Municipal ou 

Correspondência; 

11.7. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital, 

nem ofertas de redução sobre a proposta que melhor tenha atendido os 

interesses da Administração Pública; 

 

12 – DOS RECURSOS 

12.1. Dos atos da Comissão Permanente de Licitação cabem: 

12.1.1. Recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou 

da lavratura da ata, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação; 

d) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

e) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei no 8.666/93. 

12.1.2. Pedido de reconsideração da decisão da Comissão Permanente de 

Licitação, da declaração de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimação 

do ato; 

12.2. A intimação dos atos, serão feitas por Ofício ou através de publicação no 

site da Prefeitura Municipal, salvo no caso de decisão, quando poderá ser feita 

por comunicação direta aos interessados e lavrado em ata; 

12.3. Os recursos terão efeito suspensivo, podendo o Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, motivadamente, e presentes razões de interesse 
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público, atribuir eficácia suspensiva aos demais; 

12.4.  Dos recursos interpostos serão comunicados aos demais licitantes, que 

poderão impugná-los no prazo de 02 (dois) dias uteis; 

12.5. O recurso será dirigido à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse 

mesmo prazo, dirigi-lo ao Prefeito Municipal, devidamente informado, devendo 

neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade; 

12.6. A impugnação aos termos do Edital de Licitação promovida por qualquer 

licitante, para correção de falhas ou irregularidades que o viciarem, deverá ser 

dirigida a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, até o segundo dia útil que 

anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, sob pena de decadência do 

direito, não tendo tal manifestação efeito de recurso. 

 

13. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

13.1 – Homologada a licitação e após o decurso do prazo para a interposição dos 

recursos e suas respectivas decisões, será o licitante vencedor convocado para 

assinar o contrato, o que deverá fazer no prazo de 03 (três) dias uteis; 

13.2 – A Administração poderá prorrogar o prazo do item 13.1, por igual período, 

nos termos do art. 64, §1º da Lei no 8.666/93. 

14 – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES 

14.1. As responsabilidades das partes contratantes constam desta Licitação e da 

minuta de Contrato de Prestação de Serviços que integra o Anexo VI deste 

Edital. 

15 – DA RESCISÃO 

15.1. A rescisão das obrigações decorrentes da presente Licitação se processará 

de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 79 e 86 a 88 da Lei nº 

8.666/93. 

16 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

16.1. Por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, 

devidamente comprovado, a Administração poderá revogar a presente licitação, 
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devendo anulá-la por ilegalidade, mediante parecer escrito, fundamentado, sem 

que tal ato possa gerar obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93. 

16.2. A nulidade do procedimento licitatório induz a do Contrato, ressalvando o 

disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei nº 8.666/93; 

16.3 – No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

17 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1. O pagamento far-se-á mediante apresentação de nota fiscal emitida pelo 

contratado. 

17.1. Os serviços contratados serão pagos da seguinte forma: 
 

d) Primeira parcela de 50% (cinqüenta por cento) no término das 

inscrições; 
  
e) Segunda parcela de 30% (trinta por cento) após a aplicação das provas 
objetivas; 
 
f) Terceira parcela de 20% (vinte por cento) na entrega do resultado. 
 

g) Mais o excedente de isenções de candidatos isentos de pagamento de 

taxas de inscrição além de 1.000 (hum mil) candidatos, onde acima deste 

limite a contratante se responsabilizará em repassar para a empresa a 

importância de R$ 35,00 (trinta  e cinco reais) para cada inscrição isenta. 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Serão rejeitadas as propostas que não atenderem a todas as condições 

deste Edital, quer por omissão, quer por discordância, ou que apresentarem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a 

ensejar dúvidas; 

18.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar, a qualquer licitante 

ou a terceiros, informações e esclarecimentos que se fizerem necessários; 



 

 

  

  
 

 
 

 

14 

Av. Cuiabá, 143 – Centro – Fones: (0XX) – 66 –3451-1127/1299 – Fax – 3451-1236        
CEP 78.830-000                                  Dom Aquino                                             Mato Grosso 

licitacaopmda@gmail.com  

 
 
 

ESTADO DE MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

18.3. Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão Permanente de 

Licitação, assessorando-a quando necessário, profissional de reconhecida 

competência técnico, integrante ou não dos quadros da administração pública; 

18.4. A Comissão Permanente de Licitação julgará e classificará as propostas 

apresentadas, encaminhando para homologação pelo Prefeito Municipal de Dom 

Aquino/MT; 

18.5. Quem quiser se fazer representar deverá apresentar Carta Credencial 

conforme modelo ANEXO IV, indicando representante legal para fins de 

Licitação; 

18.6. Não serão levadas em consideração pelo Município de Dom Aquino em 

qualquer das fases do procedimento, consultas, pleitos ou reclamações que não 

tenham sido formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hipótese 

alguma serão aceitos desentendimentos verbais entre as partes. 

Dom Aquino – MT, 23 de março de 2018. 

 

JOSAIR JEREMIAS LOPES 

Prefeito Municipal 

 

EDINÉIA MARIA MARIS 

Presidente Comissão Permanente de Licitação
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                                                     ANEXO I 

Carta Convite Nº 001/2018 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

  
1. Categoria 

1.1. Serviços pessoa jurídica 

 

1.2. Dotação Orçamentária 

 

 As despesas financeiras para a contratação correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

03 001 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTAÇÃO – REALIZAÇÃO DE 

CONCURSO PÚBLICO 

03.001.04.122.0003.2042.3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

 

2. Objeto 

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada 

para “realização de concurso público para preenchimento de vagas da Prefeitura 

Municipal de Dom Aquino - MT, conforme especificações constantes no termo de 

referencia parte integrante deste edital. Compreendendo as seguintes etapas: 

planejamento, elaboração dos editais e editais resumidos para publicação, 

realização das inscrições, confecções e aplicações de provas teóricas, 

fiscalização, correção, orientação para o julgamento de recursos, resultado final, 

coordenação geral na execução do concurso, e relatório final”, conforme Anexo I 

do Edital, que envolverá as atividades, conforme especificações abaixo: 
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1. Elaboração de regulamento do concurso público; 

2. Elaboração de portaria para a Comissão Organizadora do Concurso Público; 

3. Elaboração de Editais; 

4. Treinamento para a equipe de inscrição; 

5. Treinamento para a equipe de coordenação e fiscalização; 

6. Elaboração de provas objetivas/teóricas; 

7. Aplicação das provas objetivas e prática; 

8. Correção de provas objetivas e prática; 

9. Apresentação do resultado; 

10. Apreciação de recursos administrativos dos candidatos sobre todas as fases e 

sobre o resultado; 

 

11. Apresentação de relatório geral sobre o concurso público; 

 

12. Apresentação do resultado para a homologação; 

 

13. Prestação de assessoramento técnico, no que couber, para o chamamento de 

candidatos aprovados durante o prazo de validade do concurso. 
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2.1 Quadro de vagas  a serem preenchidas e vagas reservas: 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

CARGO VAGA RESERVA C.H 

Agente de Administração Pública – Coveiro 02  30 
Agente de Administração Pública – Vigia - DAE  02 30 
Agente de Administração Pública – Vigia – Sec. 
Administração. 

01  30 

Agente de Administração Pública – Vigia – Sec. 
Educação 

 03 30 

Encanador 01 01 30 
 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
 

CARGO VAGA RESERVA C.H 

Técnico Operacional – Motorista - Sec. Saúde 01 02 40 
Técnico Operacional – Motorista (Educação – 
Transporte Escolar) 

 02 40 

Técnico Operacional – Mecânico – Sec. Obras 01  40 
 
 

NÍVEL MÉDIO 
 

CARGO VAGA RESERVA C.H 

Auxiliar de Saúde Bucal – ASB – Sec. Saúde 01 - 40 
Auxiliar de Administração-Sec.Saúde  02 30 
Técnico Administrativo – Sec. Saúde 
 

01 02 30 

Técnico de Enfermagem – secretaria de Saúde  01 02 40 

Técnico de Fiscalização e Arrecadação – Sec. Finanças  01 30 
Técnico de Manutenção e Tratamento - DAE 01 - 30 
Técnico de Vigilância Sanitária – Sec. Saúde 01 - 40 
Técnico em Manutenção de Equipamentos de 
Informática – Sec. Administração 
 

01 - 30 

Técnico em Manutenção de Equipamentos de 
Informática – Sec. Saúde 

01 - 30 
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Técnico em Manutenção de Equipamentos de 
Informática – Sec. Educação 

01 - 30 

 
 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 
 

CARGO VAGA RESERVA C.H 

Assistente Social – Sec. Saúde  01 30 
Auditor Público Interno - Gabinete 01  30 
Contador – Sec. Finanças 01  30 
Dentista – Sec. Saúde  01 30 
Enfermeiro – Sec. Saúde  01 40 
Fisioterapeuta – Sec. Saúde 01 01 30 
Nutricionista – Sec. Educação  01 30 
Procurador Jurídico - Gabinete 01  30 
Professor Pedagogo - Sec. Educação  05 25 
Psicólogo – Sec. Educação  01 30 
Psicólogo – Sec. Saúde  01 30 

 
 
CAMARA MUNICIPAL DE DOM AQUINO 

CARGO Nível VAGA RESERVA   CH 

Procurador Jurídico   Nível superior 
completo + 
OAB 

01 01   30 

 

 

 

3 - OBSERVAÇÕES:  Detalhamento dos Serviços 

 

 

1. Todo o processo de realização do Concurso será informatizado, desde as 

inscrições até o seu resultado final do mesmo; 
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2. Os critérios de desempates contarão com recurso avançado de modo a não 

permitir empates técnicos entre candidatos; 

 

 

 

3. Deverá ser assegurada a entrega do caderno de provas aos candidatos; 

 

 

4. A correção das provas deverá ser feita por meio de leitura ótica, com utilização de 

cartão de respostas; 

 

 

5. As provas práticas estabelecidas no objeto a ser contratado deverão ser aplicadas 

por profissionais especializados ou por pessoas capacitadas de responsabilidade 

da Contratada, obedecendo-se os critérios estabelecidos no Edital do Concurso. 

 

1) Elaboração de portaria para a Comissão Organizadora do Concurso 

Público; 

 

2) Elaboração de Editais; 

 

3) Treinamento para a equipe de inscrição; 

4) Treinamento para a equipe de coordenação e fiscalização; 

 

5) Elaboração de provas objetivas/teóricas; 

6) Aplicação das provas objetivas; 
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7) Correção de provas objetivas; 

8) Apresentação do resultado; 

 

9) Apreciação de recursos administrativos dos candidatos sobre todas as 

fases e sobre o resultado; 

 

10) Apresentação de relatório geral sobre o Concurso Público; 

 

11) Apresentação do resultado para a homologação; 

 

12) Prestação de assessoramento técnico, no que couber, para o 

chamamento de candidatos aprovados durante o prazo de validade do 

concurso. 

 

 

4.0 Dos Recursos Eletrônicos e de Segurança a Serem Utilizadas: 

 

 A especificação técnica deverá no mínimo de um Scanner FUJITSU 

modelo: fi-6240 o qual será utilizado para leitura dos cartões depois da 

aplicação de prova: 

 Recomenda-se Scanner Departamental Duplex Colorido A4 ADF + Mesa 

 

 

   5.0. Especificações Funcionais que poderá ser similar: 

 Tecnologia: sensor de imagem triplo CCD; 
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 Resolução óptica: 600 óticos; 

 

 Resolução de saída: 50-600 dpis; 1200 dpis; 

 

 Escala de Cinza: 10 bits/1024 níveis (interno), 8 bits/256 níveis (saída); 

 

 Colorido: 24-bit em uma única passagem; 

 

 Volume diário de processamento: 5000 folhas formato A4. 

 

5.1 Capacidade aproximada de Velocidade do Scanner: 

 Modo de digitalização: Simplex (frente) e Duplex (frente e verso); 

 

 Alimentador Automático de Documentos (ADF) + Mesa digitalizadora 

(Flatbed) – Alimentação contínua e mesa digitalizadora; 

 

 Capacidade do ADF: 50 folhas (A4, 80 g/m²); 

 

 Capacidade Mesa digitalizadora: Não se aplica, pois a alimentação ocorre 

manualmente; 

 

 Tamanho de documento: o Mínimo no ADF (A8) (53 mm x 74 mm); o 

Máximo no ADF (216 mm x 355.6 mm); o Máximo na mesa digitalizadora 

(216 mm x 297 mm); 

 Digitalização de documentos longos de até 3 m; 

 

 Gramatura do papel: entre 41 a 210 g/m²; 
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 Conexão: Ultra SCSI (Half-pitch 50 pin) e USB 2.0; 

 

 Drivers: ISIS® e TWAIN (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista). 

 

5.2 Características Similares Recomendadas 

 

 Recursos obtidos através dos drivers do scanner: Auto Deskew 

(alinhamento automático da imagem); Noise Removal (Filtro de remoção de 

ruído); Advanced Dynamic Threshold (ajuste automático de brilho e contraste); 

Auto Cropping (recorte do tamanho exato do documento); Permite rotacionar os 

 

documentos em 0°, 90°, -90º ou 180º; Dropout de cores (remoção eletrônica de 

cores: vermelho, verde e azul); Auto Color Recognition (reconhecimento 

automático de cores); Blank Page Removal (remoção de páginas em branco); 

 

Recursos diversos do scanner: Hard Card Scanning Capability (digitalização de 

cartão rígido, exemplo: Cartão do CPF); Intelligent Multifeed Detection através de 

sensor ultra-sônico (detecção inteligente de folha dupla); Dispositivo automático 

de detecção de comprimento de papéis; Aceita documentos longos de até 3 

metros; Aceita diversos tamanhos e gramaturas no ADF; Fundo branco ou preto 

selecionável; Page Counter (contador de páginas); Paper Protection (tecnologia 

automática de proteção de papeis). 

 Especificações Físicas 

 

 Alimentação bivolt 100 a 127 VAC e 220 a 240 VAC; 
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 Acompanha cabo USB, mídias de instalação dos softwares e drivers, cabo 

de força e demais itens necessários para o funcionamento do 

equipamento; 

 

 Aderente ao padrão Energy Star e FCC classe B Energy Save, controle de 

 

desligamento da lâmpada e economia de energia quando 

inativo;  

 

Deverá apresentar Serviços Adicionais Extensão de Garantia 

e atendimento on-site. 

 

Softwares 

 

 ScandAll  Pro,  Adobe  Acrobat  Standard,  Kofax  VirtualReScan  (VRS) 

 

 

 

 O Scandall é um software para a captura de imagens de alta-performance. 

Seu design foi desenvolvido aliando desempenho e qualidade em um mesmo 

produto, permitindo utilização dos mais avançados recursos. Além das 

características básicas de um produto deste porte, possui características como: - 

Visualização de até 8 imagens digitalizadas simultaneamente; - Permite copiar e 

imprimir documentos; - Permite rotacionar as imagens (90°, 180°, 270° e 360º); - 

Permite reorganizar as imagens digitalizadas; - Permite salvar arquivos nos 

seguintes formatos: TIFF, MultiPage TIFF, JPEG, JPEG2000, PDF, PDF/A, BMP; 

- Permite a criação de Perfis para agilizar o processo de digitalização com 
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diferentes configurações; - Permite a utilização de separadores de lotes 

automáticos através de diversos padrões de códigos de barra; - Suporte integral 

aos drivers ISIS e TWAIN como interface de comunicação com o scanner. 

 

         Adobe Acrobat Standart: 

 

 Distribuição e troca mais seguras e confiáveis de documentos eletrônicos. 

Criado pelo Adobe, o formato PDF (Portable Document Format) é uma 

especificação disponível publicamente usada por entidades de padronização do 

mundo inteiro para a distribuição e a troca mais seguras e confiáveis de 

documentos eletrônicos. O Adobe® PDF tem sido adotado por empresas, 

educadores e governos do mundo todo para otimizar a troca de documentos, 

aumentar a produtividade e diminuir a dependência de papel. Algumas 

funcionalidades do PDF: - Preserva a aparência e a integridade de seus 

documentos originais; - Qualquer pessoa pode compartilhar, visualizar e 

imprimir documentos Adobe PDF em qualquer sistema usando o software 

gratuito Adobe Reader®; - Os arquivos Adobe PDF são compactos e fáceis de 

trocar; - Possui recurso de OCR (Optical Character Recognition), gerando recurso 

de pesquisa de texto completo e acessível permitindo que crie, gerencie e ofereça 

conteúdo acessível e rico em elementos visuais no formato Adobe PDF, inclusive 

com suporte à língua Portuguesa/BR. 

 

Kofax VirtualReScan (VRS) Professional 

Software com capacidade de tratamento da imagem de forma automática 

durante o processo de digitalização. Possui recursos de ajuste automático de 

brilho e contraste, com recursos de alerta para imagens que não passaram pelo 

controle de qualidade do software oferecendo recursos para que o ajuste seja 
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feito de maneira interativa sem a necessidade de digitalizar o documento 

novamente. Permite a remoção automática de pontos da imagem, remoção de 

fundo colorido e áreas sombreadas, assim diminuindo o tamanho do arquivo. 

Detecta automaticamente o tamanho do documento, realinha automaticamente 

a imagem e realiza as correções necessárias. 

 

 

6. Condições Gerais da Prestação dos Serviços e Fiscalização 

 

6.1. Os serviços serão prestados na forma estabelecida neste Termo de 

Referência, em contrato próprio, e com total obediência às Normas Técnicas e a 

Legislação vigente. 

 

6.2. A fiscalização poderá ser exercida por Comissão Especializada ou por 

Servidor regularmente designado. 

 

7. Do valor global e das  Condições de Pagamento 

O valor global estimado pelos serviços a serem prestados será de R$ 77.470,00, 

(setenta e sete mil e quatrocentos e setenta reais), para uma estimativa de 

custo para até 1.000 (hum mil) candidatos. 

O Valor por candidato excedente não poderá ser superior a R$ 35,00 (trinta e 

cinco reais). 

 

7.1. Os serviços contratados serão pagos da seguinte forma: 

g) Primeira parcela de 50% (cinqüenta por cento) no término das inscrições; 
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h) Segunda parcela de 30% (trinta por cento) após a aplicação das provas 

objetivas; 

 

 

i) Terceira parcela de 20% (vinte por cento) na entrega do resultado. 

 

 

7.1.1. Mais o excedente de isenções de candidatos isentos de pagamento de 

taxas de inscrição além de 1.000 (hum mil) candidatos, onde acima deste limite 

a contratante se responsabilizará em repassar para a empresa a importância de 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para cada inscrição isenta. 

7.2. Os pagamentos serão efetuados através de Ordem Bancária ou Boleto 

Bancário. 

 

7.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal Eletrônica para correção, o prazo para 

o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 

 

8. Vigência do Contrato 

8.1. A vigência do presente será de 12 (doze meses) , contados da data da sua 

assinatura, podendo, justificadamente, ser prorrogada até o máximo permitido 

em lei. 

 

9. Obrigações da Administração: 

 

9.1. 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; 
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9.2. 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; 

 

9.2.3. Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos 

casos e condições previstos na Lei n. 8.666/93; 

 

 

9.2.4. Oferecer para a Contratada os locais onde serão realizadas as provas, 

devidamente limpos e organizados, com identificação das salas e disponibilização 

de candidatos por sala e escola, seguindo as orientações da Contratada; 

 

 

9.2.5. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada pelos serviços executados de 

acordo com as disposições do presente contrato; 

 

 

10.0 - DA JUSTIFICATIVA 
 

Considerando que fora constatado no decorrer do ano inicial da presente gestão a 

necessidade de se regularizar o quadro funcional da Prefeitura Municipal e suas 

diversas secretarias, principalmente quanto a disponibilidade de vagas existentes 

para provimento mediante; Considerando ainda que nos últimos anos do 

município de Dom Aquino/MT teve perdas consideráveis de profissionais desta 

municipalidade, não realizando o preenchimento das vagas abertas pelos meios 

necessários, prejudicando a correta prestação dos serviços públicos; ocasionando 
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muitos servidores em desvio de funções. Considerando, também, os diversos 

Termos de Ajustamento de Condutas firmados entre o Município de Dom 

Aquino/MT e o Ministério Público Estadual, contraindo as mais diversas 

obrigações em prol da melhoria da oferta dos serviços públicos, obrigando-se a 

prover as vagas em aberto preferencialmente por Concurso Público; É cediço que 

a Administração Pública de modo geral está sujeita aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, estampados no caput do 

Art. 37 da CF/88, entre outros princípios inerentes, como o da supremacia do 

interesse público. O princípio da legalidade impõe o cumprimento da lei. Nesta 

linha, a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos 

harmoniza-se com o comando constitucional do Art. 37, incisos I, II, III e IV, 

dando concretude aos citados dispositivos da Carta Magna. Doutro lado, a 

aplicação de concurso público concretiza a moralidade administrativa, porquanto 

oportuniza a todos, em igualdade de condições, concorrem com seus méritos para 

serem chamados aos serviços públicos. O princípio da eficiência, por sua vez 

corporifica por meio da concretização do planejamento e da apresentação de 

solução com certa definitividade, evitando despesas com contratações e demissões 

em curtos períodos, evitando ainda gastos públicos que podem ser evitados. Além 

disso, o cumprimento dos princípios acaba por atender ao público interesse que, 

em última análise é a finalidade maior da Administração Pública de um modo 

geral. O princípio da legalidade impõe que a Administração Pública esteja sempre 

atrelada aos limites da lei. Contudo, este limite não é exato, sob o ponto de vista 

hermenêutico, pois a letra fria da lei exige, para a sua aplicação, a adoção de 

métodos de interpretação que permitam tirar dela o entendimento finalístico que 

melhor atende à sociedade, sem destoar de seus limites concretos. Por todas as 

razões acima apresentadas e outras que seriam igualmente válidas, aqui não 
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mencionadas, não resta dúvidas da necessidade de realização dos certames 

público.  

 

Para a contratação de Empresa especializada, para atender a Prefeitura Municipal 

de Dom Aquino-MT, conforme descrito acima, será utilizada a seguinte dotação 

fornecida pela Secretaria de Finanças e Planejamento/Contabilidade. 

Dom Aquino - MT, 23 de março  de 2018. 

 

                                      HOSANA TEXEIRA DO CARMO 
     Secretaria de Administração        

 

 

                                      JOSAIR JEREMIAS LOPES 
                                            Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                ANEXO II 

 

RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL 
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Recebi do MUNICÍPIO DE DOM AQUINO – COMISSÃO 

PREMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, cópia integral do 

Edital de Licitação, modalidade Carta Convite nº 002/2018 e anexos, contendo 

todo detalhamento do objeto desta LICITAÇÃO, bem como, a minuta do Contrato 

de Prestação de Serviços. 

 

Estou ciente da data e do local para o devido recebimento e 

abertura dos envelopes HABILITAÇÃO E PROPOSTAS. 

 

Declaro, ainda, que foram franqueadas as informações 

técnicas necessárias ao esclarecimento de qualquer dúvida relativa a prestação 

de serviços objeto da licitação. 

 

 

Cuiabá-Local - Estado,   ______   de 2018. 

 

 

Licitante (CNPJ e Carimbo) 

Telefone/fax 

Nome 

AVISO: 

AS EMPRESAS RETIRANTES DO PRESENTE EDITAL DEVERÃO PREENCHER 

A FOLHA DE RECIBO ACIMA E ENVIÁ-LA VIA FAX (--) – --------- ou -------- 

OU E-MAIL (-------------). 

TAL SOLICITAÇÃO VISA, TÃO SOMENTE, INFORMAR AO RETIRANTE DESTE, 

EVENTUAIS CORREÇÕES OU ALTERAÇÕES EM SEUS DISPOSITIVOS.

mailto:(licitacao1@sapezal.mt.gov.br).
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ANEXO III 

 

Carta Convite nº 002/2018 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA) 

 

 

 

A          (nome da pessoa jurídica)        , CNPJ Nº                                        , 

sediada a          (endereço completo)           , declara, sob as penas da Lei, que 

até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

 

 

Local - Estado,      /          de 201_. 

 

 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

CNPJ e Carimbo 
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ANEXO IV 

Carta Convite nº 002/2018 

(MODELO DE CREDENCIAL) 

 

 

 

O _____________ abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela 

pessoa jurídica, vem pela presente informar que designamos o Senhor          ,  

RG  Nº                           _______,  para  acompanhar  a  Licitação, modalidade 

Carta Convite nº 002/2018 podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar 

a recursos,  requerer,  e  praticar  qualquer  ato  necessário  ao  fiel 

cumprimento do presente credenciamento. 

 

 

Local - Estado,      /          de 201__. 

 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

CNPJ e Carimbo 
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ANEXO V 

Carta Convite nº 002/2018 

(MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL) 

 

AO MUNICÍPIO DE ________/MT – PREFEITURA MUNICIPAL DE _________ 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Prezados Senhores, Apresentamos a V.Sª. nossa proposta devidamente 

detalhada para prestação de serviços técnicos, a serem executados pelo  valor  

mensal  de  R$                             (valor  por  extenso), totalizando o Valor de R$                            

(valor por extenso), já incluídas todas as despesas  necessárias  a  perfeita  

realização  dos  serviços,  inclusive mão-de-obra,  todos  os encargos 

trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, 

tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir 

sobre a execução dos serviços, nos termos da Licitação, modalidade Carta 

Convite Nº 002/2018, e seus Anexos. 

O serviço será prestado nas dependências da Contratada ou da 

Contratante, bem como onde se fizer necessário para o fiel cumprimento do 

objeto a ser contratado. 

O prazo de validade de nossa proposta é  de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados da data da abertura da licitação. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações 

especificadas. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a 

assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação e 

executar os serviços no prazo e condições estabelecidas neste ato convocatório. 

Local - Estado,         de             de 201_. 

Nome da Licitante (Assinatura) 

CNPJ e Carimbo 
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ANEXO VI 

 

Carta Convite nº 002/2018005/2015 

 

                   MINUTA Contrato Administrativo nº.         /201__ 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. /2018 PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA O A presente licitação tem como objeto a 

contratação de empresa especializada para “realização de 

concurso público para preenchimento de vagas da Prefeitura 

Municipal de Dom Aquino - MT, conforme especificações 

constantes no termo de referencia parte integrante deste 

edital. Compreendendo as seguintes etapas: planejamento, 

elaboração dos editais e editais resumidos para publicação, 

realização das inscrições, confecções e aplicações de provas 

teóricas, fiscalização, correção, orientação para o julgamento 

de recursos, resultado final, coordenação geral na execução 

do concurso, e relatório final”, conforme Anexo I do Edital. 

 

O MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ, sob o no. 03.347.119/0001-23, sediada em Dom Aquino-MT, 

na Av. Cuiabá nº 143 centro, neste Ato representado pelo Chefe do Poder Executivo, 

senhor JOSAIR JEREMIAS LOPES, brasileiro, casado, portador do CPF n.º 

692.837.701-10, residente e domiciliado nesta cidade e  a EMPRESA                                     

,  doravante  denominada  CONTRATADA,  com  sede                        (endereço  

completo),  inscrita  no  CNPJ sob  o  nº.                            , neste ato representado pelo 

Sr. _____(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)                          , ajustam  o  

presente  CONTRATO, nos  termos do art. 22, § 3º, inciso III da Lei nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações, de Acordo com os termos da Licitação, modalidade  

Carta Convite  nº. 002/2018, que fazem parte integrante deste instrumento, 

independentemente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada pela 

CONTRATADA datada de       de        de 2018, ficando, porém, ressalvadas como não 

transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste 

CONTRATO, que se regerá pelas Clausulas Seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
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A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para 

“realização de concurso público para preenchimento de vagas da Prefeitura Municipal 

de Dom Aquino - MT, conforme especificações constantes no termo de referencia parte 

integrante deste edital. Compreendendo as seguintes etapas: planejamento, elaboração 

dos editais e editais resumidos para publicação, realização das inscrições, confecções e 

aplicações de provas teóricas, fiscalização, correção, orientação para o julgamento de 

recursos, resultado final, coordenação geral na execução do concurso, e relatório final”, 

conforme Anexo I do Edital. 

 

6. Elaboração de regulamento do concurso público; 

7. Elaboração de portaria para a Comissão Organizadora do Concurso Público; 

8. Elaboração de Editais; 

9. Treinamento para a equipe de inscrição; 

10. Treinamento para a equipe de coordenação e fiscalização; 

11. Elaboração de provas objetivas/teóricas; 

12. Aplicação das provas objetivas e prática; 

13. Correção de provas objetivas e prática; 

14. Apresentação do resultado; 

15. Apreciação de recursos administrativos dos candidatos sobre todas as fases e 

sobre o resultado; 

16. Apresentação de relatório geral sobre o concurso público; 

17. Apresentação do resultado para a homologação; 

18. Prestação de assessoramento técnico, no que couber, para o chamamento de 

candidatos aprovados durante o prazo de validade do concurso. 
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1.1 Quadro de vagas  a serem preenchidas e vagas reservas: 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

CARGO VAGA RESERVA C.H 

Agente de Administração Pública – Coveiro 02  30 
Agente de Administração Pública – Vigia - DAE  02 30 
Agente de Administração Pública – Vigia – Sec. 
Administração. 

01  30 

Agente de Administração Pública – Vigia – Sec. 
Educação 

 03 30 

Encanador 01 01 30 
 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
 

CARGO VAGA RESERVA C.H 

Técnico Operacional – Motorista - Sec. Saúde 01 02 40 
Técnico Operacional – Motorista (Educação – 
Transporte Escolar) 

 02 40 

Técnico Operacional – Mecânico – Sec. Obras 01  40 
 
 

NÍVEL MÉDIO 
 

 
CARGO VAGA RESERVA C.H 

Auxiliar de Saúde Bucal – ASB – Sec. Saúde 01 - 40 
Auxiliar de Administração-Sec.Saúde  02 30 
Técnico Administrativo – Sec. Saúde 
 

01 02 30 

Técnico de Enfermagem – secretaria de Saúde  01 02 40 

Técnico de Fiscalização e Arrecadação – Sec. Finanças  01 30 
Técnico de Manutenção e Tratamento - DAE 01 - 30 
Técnico de Vigilância Sanitária – Sec. Saúde 01 - 40 
Técnico em Manutenção de Equipamentos de 
Informática – Sec. Administração 
 

01 - 30 

Técnico em Manutenção de Equipamentos de 01 - 30 
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Informática – Sec. Saúde 
Técnico em Manutenção de Equipamentos de 
Informática – Sec. Educação 

01 - 30 

 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 
 

CARGO VAGA RESERVA C.H 

Assistente Social – Sec. Saúde  01 30 
Auditor Público Interno - Gabinete 01  30 
Contador – Sec. Finanças 01  30 
Dentista – Sec. Saúde  01 30 
Enfermeiro – Sec. Saúde  01 40 
Fisioterapeuta – Sec. Saúde 01 01 30 
Nutricionista – Sec. Educação  01 30 
Procurador Jurídico - Gabinete 01  30 
Professor Pedagogo - Sec. Educação  05 25 
Psicólogo – Sec. Educação  01 30 
Psicólogo – Sec. Saúde  01 30 
Técnico em Manutenção de Equipamentos de 
Informática – Sec. Administração 

01 - 30 

Técnico em Manutenção de Equipamentos de 
Informática – Sec. Saúde 

01 - 30 

Técnico em Manutenção de Equipamentos de 
Informática – Sec. Educação 

01 - 30 

 
 

CAMARA MUNICIPAL DE DOM AQUINO 

CARGO Nível VAGA RESERVA   CH 

Procurador Jurídico   Nível superior 
completo + 
OAB 

01 01   30 

 
 
 

2.0  CLAUSULA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 
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São obrigações da CONTRATADA, além da Prestação dos serviços do objeto deste 

Contrato: 

a) Prestar os serviços, conforme o solicitado pelo CONTRATANTE, obedecendo os 

prazos estabelecidos;  

b) conduzir os serviços de acordo com a legislação vigente; 

c) Prover os serviços, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em 

todos os níveis de trabalho; 

d) Prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à 

correção e revisão de falhas ou defeitos verificados no objeto, sempre que a ela 

imputáveis; 

e) responder, exclusivamente, por todos os encargos sociais e trabalhistas, 

tributos, taxas, contribuições, seguros e indenizações decorrentes da prestação do objeto 

licitado;  

f) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

processo de licitação que deu origem à contratação;  

h) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos 

que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas 

na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 

fiscais e comerciais;  

 

2.1 Obrigações da Contratante: 

 

2.1.1 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; 
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2.2. 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; 

 

2.2.3. Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos 

casos e condições previstos na Lei n. 8.666/93; 

 

2.2.4. Oferecer para a Contratada os locais onde serão realizadas as provas, 

devidamente limpos e organizados, com identificação das salas e disponibilização 

de candidatos por sala e escola, seguindo as orientações da Contratada; 

 

2.2.5. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada pelos serviços executados de 

acordo com as disposições do presente contrato; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE EXECUÇÃO 

2.1. A execução do presente objeto se dará dentro da vigência do CONTRATO, sob 

o regime de prestação de serviços por empreitada, de acordo com as especificações 

descritas na Clausula primeira; 

2.4. Durante a prestação dos serviços, a CONTRATADA prestará toda a orientação 

necessária a melhor consecução do objeto deste CONTRATO. 

 

CLÁUSULA 3.1 – DO VALOR E CONDIÇÕESC DE PAGAMENTO 

O valor global estimado pelos serviços a serem prestados será de R$ , (       ), 

para uma estimativa de custo para até 1.000 (hum mil) candidatos. 

O Valor por candidato excedente não poderá ser superior a R$ 35,00 (trinta e 

cinco reais). 
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3.1.1 Os serviços contratados serão pagos da seguinte forma: 

1- Primeira parcela de 50% (cinquenta por cento) no término das inscrições; 

 

2 - Segunda parcela de 30% (trinta por cento) após a aplicação das provas 

objetivas; 

Terceira parcela de 20% (vinte por cento) na entrega do resultado. 

 

3.1.1. Mais o excedente de isenções de candidatos isentos de pagamento de 

taxas de inscrição além de 1.000 (hum mil) candidatos, onde acima deste limite 

a contratante se responsabilizará em repassar para a empresa a importância de 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para cada inscrição isenta. 

3.2. Os pagamentos serão efetuados através de Ordem Bancária ou Boleto 

Bancário. 

 

3.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal Eletrônica para correção, o prazo para 

o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E PRAZOS 

4.1 – A vigência do presente será de 12 (doze) meses contados da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com as necessidades e interesse público, 

de comum acordo entre as partes, mediante aditivo contratual, em conformidade com a 

Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 – As despesas decorrentes do presente CONTRATO estão previstas no orçamento 

do presente exercício e correrão por conta do recurso abaixo relacionado: 
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CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES 

6.1 – Cabe ao Contratante, a seu critério, exercer ampla, irrestrita e permanente 

fiscalização dos serviços contratados e do comportamento da contratada, sem 

prejuízo da obrigação deste; 

6.2 – A contratada assume, como exclusivamente seus, os riscos decorrentes da boa e 

perfeita execução dos serviços contratados. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade 

e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados; 

6.3 – O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente CONTRATO, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do 

Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 – Durante a execução do CONTRATO, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso; 

c) Multa de 2% (dois por cento) pelo descumprimento do CONTRATO; 

7.2 – Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a CONTRATADA será 

advertida, devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis; 

7.2.1 – A CONTRATADA, durante a execução do CONTRATO, somente poderá receber 

03 (três) advertências, quando, então, será declarado o descumprimento contratual, 

com a aplicação das penalidades cabíveis, sem prejuízo de considerar rescindido o 

CONTRATO mesmo que só tenha ocorrido uma advertência; 

7.2.2 – As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não 

serão computadas para o fim previsto no subitem 7.2.1; 

7.2.3 – As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela Administração, 

darão ensejo à aplicação das penalidades das letras “b” a “c” do item 7.1; 
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

8.1 – O Contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos 

previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal n. 8.666/93. 

8.2 – A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de 

rescisão administrativa, previstos no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93; 

8.3 – Constituem motivos para rescisão unilateral do CONTRATO, independentemente 

de procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista ao CONTRATADO o direito a 

qualquer indenização os seguintes casos: 

a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de Cláusulas contratuais; 

b) Paralisação dos serviços, sem justa causa e previa comunicação ao CONTRATANTE; 

c) Desatendimento das determinações regulares, salvo estas contendo vícios ou 

ilegalidades; 

d) Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade 

ou o falecimento do CONTRATADO; 

e) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do CONTRATADO 

que, a Juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução do CONTRATO; 

f) O valor das multas aplicadas atingir 10% (dez por cento) do valor global 

CONTRATADO ou após o trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação 

assumida; 

 

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  

9.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo representante 

da Prefeitura Municipal de Dom Aquino - MT, que exercerá a mais ampla e completa 

fiscalização na sua execução. Fica designado para fiscalização do contrato o Sr(a) 

___________________________. 

 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSICÕES GERAIS 

10.1 – O presente CONTRATO se regerá pelas disposições da Lei 8.666/93 e Código 

Civil Brasileiro, não podendo, em hipótese alguma, ser alegada, unilateralmente, 

qualquer relação de emprego pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

10.2 – O CONTRATADO manterá durante toda a execução do CONTRATO as condições 
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de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na contratação. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Dom Aquino - MT, para dirimir qualquer dúvida 

ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e 

forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

 

________ - MT,         de                     de 201___. 

 

JOSAIR JEREMIAS LOPES 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

RESPONSÁVEL LEGAL 

Empresa Contrate 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

 

1) Nome:___________________________ 

    CPF:  ___________________________ 

    RG:    ___________________________ 

2) Nome:___________________________ 

    CPF:  ___________________________ 

    RG:    ___________________________ 



 

 

  

  
 

 
 

 

44 

Av. Cuiabá, 143 – Centro – Fones: (0XX) – 66 –3451-1127/1299 – Fax – 3451-1236        
CEP 78.830-000                                  Dom Aquino                                             Mato Grosso 

licitacaopmda@gmail.com  

 
 
 

ESTADO DE MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

ANEXO VII 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(PESSOA JURÍDICA), inscrita no CNPJ/MF sob o nº.                      , com 

endereço na Bairro                          , CEP                      , Município de                        

-           , DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de 

pessoal  empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

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

condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII, 

art. 7º da Constituição Federal e Lei nº 9.854/99. 

 

________ - MT,       de           de 201__. 

 

 

Licitante/ CPF/CNPJ 

Carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


