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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº056/2014 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 

 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA DA REALIZAÇÃO: 21/03/2014 
HORÁRIO:  15:00 horas 
LOCAL: Sala do Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal 
         
  
 
 O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Administração, mediante seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que, 
encontra-se aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos termos da Lei Federal 
n.º10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto municipal nº 14/2007, com aplicação subsidiária da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, LC nº. 123/06e condições previstas no Edital e seus 
anexos, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇO e dos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e hora acima mencionados, no seguinte local: no 
Centro Administrativo Municipal de Xingu - RS, sito na Avenida Emilio Knaak, nº 1.160, mediante 
as seguintes condições: 

1- DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA 

1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa ou entidade especializada 
para prestar serviços técnicos especializados de planejamento, elaboração, impressão, aplicação e 
correção de provas para realização de Concurso Público para provimento de Cargos Públicos e para 
Cadastro Reserva, conforme especificações do anexo I – Termo de Referência. 

1.2 No âmbito administrativo, conforme disciplina a constituição Federal, todo o 
investimento em cargos públicos deverão ser efetivado através de Exame em Concurso Publico 
realizado pelo ente interessado. A Prefeitura Municipal de Novo Xingu, está atualmente na 
dependência de novas contratações de profissionais para atendimento aos interesses públicos do 
município, entre cargos importantes de essencial interesse público como a Contratação de 
Profissionais de Medicina, Técnicos de Enfermagem, Engenheiro, entre outros de relevante interesse 
no andamento do processo administrativo municipal aos quais dependemos. Diante do disposto 
constitucional a Administração resolve abrir concurso público para o preenchimento de vagas para 
atendimento a demanda do município.  

1.3. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária 
própria do Município de Novo Xingu. 

03.01.2.003. 33.90.39.05 – Serviços de Terceiros - pessoa jurídica 
04.01.2.005.33.90.39.05 -  Serviços de Terceiros - pessoa jurídica 
05.01.2.004.33.90.39.05 - Serviços de Terceiros - pessoa jurídica 
08.02.2.049.33.90.39.05 - Serviços de Terceiros - pessoa jurídica 
09.01.2.050.3390.39.05  - Serviços de Terceiros - pessoa jurídica 
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 2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
 2.1 Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigências 

estabelecidas neste Edital, e: 
 2.1.1 não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração 

Pública em todas as esferas; 
 2.1.2 que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial; 
2.1.3 nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante; 

 
2.2 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 

2.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei 
Complementar 123/2006, e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro e pela Equipe de 
apoio, deverão comprovar o enquadramento como "ME" ou "EPP". 

2.2.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP) somente será procedido pela Equipe de Apoio, se o interessado comprovar tal 
situação jurídica. 

2.2.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", significa 
renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar 
123/2006, aplacáveis ao presente certame. 

2.2.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa 
de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as conseqüências 
legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

2.2.5. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação final dos 
preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

2.2.6. O empate mencionado no item 2.2.5será verificado na situação em que a proposta 
apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) 
superior à proposta mais bem classificada, ocasião na qual se procederá da seguinte forma: 

2.2.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o 
disposto no subitem 2.2.5, poderá, no prazo de 5(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

2.2.8 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem 2.2.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação 
definida no subitem 2.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

2.2.9 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

2.2.10 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria sessão 
pública, após verificação da documentação de habilitação. 

2.2.11 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeitos de habilitação, conforme item 8 deste Edital,  sob pena de 
inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição. 
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2.2.12 Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa interessada apresentar as 
respectivas certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

2.2.13 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 2.2.12, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas deste Edital, sendo facultado 
à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1. O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, diretamente ou 
através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o 
único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado. 

3.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se 
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de 
eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, 
acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame. 

b)se representante legal, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da empresa 
outorgante, bem como das pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do 
outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública;  
ou 

b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO III deste edital) outorgado pelos 
representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação 
de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou 
b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa. 

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

d) cartão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídica (CNPJ); 

3.2.1. É obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto para conferência 
pelo pregoeiro. 

3.3. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento 
para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4 Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação constantes no item 8 do edital, conforme ANEXO II, a qual deverá ser apresentada por 
fora do envelope nº 01 Proposta, juntamente com a Carta de Credenciamento. 
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 3.5. A presença do licitante ou representante legal é obrigatória, para exercer os direitos de 
ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou de seu 
representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

 

 

 

   4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

   

4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4.1 Os interessados deverão entregar, no dia e local, fixados no preâmbulo deste Edital e no 
horário estipulado no Item 05, para a realização desta licitação, os seus envelopes contendo a 
Proposta de Preços (Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) devidamente 
fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes 
dizeres: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

5 – DA REALIZAÇÃO DO CERTAME E DO RECEBIMENTO E ABERT URA DOS 
ENVELOPES 

5.1. No dia 21 de Março de 2014 às 15h horas, na presença das licitantes e demais pessoas 
presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - 
PROPOSTA DE PREÇO e nº 02 – DOCUMENTOS para procedimento do certame. 

5.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita 
a participação de nenhum licitante retardatário. 

5.3 O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por 
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos 
demais atos do certame. 

5.4 Toda a documentação será apensada ao presente processo licitatório sendo elaborada a ata 
de realização dos trabalhos com a descrição do certame. 

 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada por fora do envelope 
da proposta: Contrato Social ou Declaração de Firma Individual; Cartão do CNPJ, 
Procuração ou Termo de Credenciamento modelo ANEXO III e a Declaração constante no 
ANEXO II.  
 

À Prefeitura Municipal de Novo Xingu 
Pregão Presencial N° 003/2014 
Envelope n° 1 – PROPOSTA 
Nome do Proponente: 
CNPJ: 

Prefeitura Municipal de Novo Xingu 
Pregão Presencial N° 003/2014 
Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 
CNPJ: 
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Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 0,5% sobre 
o valor do item apurado após cada lance. 

6 – DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1. A proposta deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por meio eletrônico 
preferencialmente em folhas da empresa, seqüencialmente numeradas e rubricadas, sem 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e 
assinada pelo representante legal da empresa, podendo seguir-se o modelo de proposta do 
ANEXO I deste edital, e deverá conter: 

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se 
houver), e-mail e nome da pessoa indicada para contatos; 

b) Planilha de quantitativos, definindo o custo financeiro para cada cargo, expresso em moeda 
corrente nacional, devidamente assinada pelo proponente ou seu procurador constituído. 

c) Declaração do proponente de que se responsabiliza pela execução dos serviços, 
devidamente assinada pelo proponente ou seu procurador constituído. 

d)A apresentação das propostas implica na aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

e) prazo de que a proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da 
Lei nº 10.520, de 17-07-2002. 

6.3. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

6.4. A proposta será julgada pelo Menor Preço Global, apurado após a etapa dos lances e de 
acordo com as especificações do produto. 

6.5 O valor máximo global admitido será de R$ 30.000,00 ( trinta mil reais). 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta 

de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão 
fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação do 
vencedor. 

7.2 Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

 

7.3 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em 
valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a 
proclamação do vencedor. 

7.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 
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7.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de 
classificação. 

7.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

7.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes no item 13 - DAS PENALIDADES deste Edital. 

7.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

7.9 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

7.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

7.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o 
com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 

7.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste 
edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário.  

7.13 Serão desclassificadas: 

a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 
contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a 
ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 
atenderem aos requisitos do ITEM 6; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis; 

c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 

7.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 

7.15 Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem 
de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

7.16 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Departamento de 
Compras e Licitações deste Município, conforme subitem 14.1 deste Edital. 

7.17 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

8 - DA HABILITAÇÃO 
8.1Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE 

Nº 02, os documentos de habilitação a seguir. 

8.1.1 Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo 
seu Certificado de Registro Cadastral, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o 
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registro cadastral esteja dentro do prazo de validade e a documentação solicitada para a presente 
licitação conste nos Cadastro de Fornecedores do Município.  

8.1.2 Também serão aceitos Certificados de Registro de Fornecedores emitidos pelo Governo 
Federal ou pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

8.1.3 As empresas cadastradas ou não-cadastradas deverão fazer prova dos seguintes 
documentos, em vigor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão: 

8.2 Da habilitação jurídica 

a) Cédula de identidade dos diretores ou proprietário; 

b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores. 

d)Decreto de autorização, devidamente publicado, 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; 

 
OBS: Os documentos das letras “a”, “b” e “c” que já foram apresentados por conta do 
credenciamento não serão exigidos no envelope de documentação. 

 8.3. REGULARIDADE FISCAL 

a) Certidão de Regularidade, da Secretaria da Receita Federal, e Certidão Quanto à Dívida 
Ativa da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional ou a Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela Receita federal do Brasil; 

b) Certidão negativa de débito para com a Fazenda Estadual; 

c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede da 
licitante; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço; 

e) Certidão Negativa de Débito (CND/INSS) perante a Seguridade Social.  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista em cumprimento a Lei nº 12.440/2011, emitida 
pelo Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao).  

g) Certidão de Falência e Concordata; 

h) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO IV. 

i) Comprovante de aptidão para desempenho da atividade pertinente feita por meio da 
apresentação de 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito 
público, original ou autenticados em cartório, sendo estes de concursos públicos realizados, que 
deverá contemplar a comprovação de pelo menos dois requisitos: 
I.Elaboração e aplicação de provas objetivas;  
II.Elaboração e aplicação de prova de pratica de volante e de manobrade máquinas pesadas;  

j)  Declaração do licitante que possui Site para recepção de inscrições via Internet;  
k) Declaração do licitante que possui sistema de correção de provas por leitura ótica;  
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l) Declaração do licitante de que, caso venha a vencer o certame, será responsável por 
elaborar e fornecer folha de resposta do candidato devidamente personalizada com capacidade 
mínima para 30 questões (para cada candidato inscrito no Concurso) 

m) Comprovação de inscrição da Licitante junto ao CRA – Conselho Regional de 
Administração; 

n) Comprovação de inscrição do Responsável Técnico da Licitante junto ao CRA – Conselho 
Regional de Administração;  

 

O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro 
pelo prazo de 10 (dez) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após 
aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

Obs.:Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor da 
Prefeitura de Novo Xingu, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial, ficando aqueles 
obtidos por meio da Internet dispensados de autenticação e sujeitos a sua verificação. 

9 - DA ADJUDICAÇÃO 
9.1. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante 

e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido preço melhor. 

9.2. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de 
interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na 
decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões 
de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados 
para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, após o 
término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 

9.3 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante detentor da melhor 
proposta será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
10.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública 

do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso. 

10.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da 
recorrente. 

10.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos 
de admissibilidade dos recursos. 

10.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 
Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 
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10.6 Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às 
razões indicadas pelo licitante na sessão pública; 

 10.7 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

11 - DOS PRAZOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
11.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, 

convocará o vencedor para assinar o contrato, cuja minuta segue em anexo, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93 e Lei Federal 
nº 10.520/2002. 

11.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 
período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

11.3. Se dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados 
pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de 
multa, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e mais a suspensão 
temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo 
de até 05 (cinco) anos. 

11.4 - O contrato a ser formalizado vigorará desde a sua assinatura e vigorará pelo prazo de 
04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado, nas hipóteses previstas no art. 57 e seguintes da Lei 
Federal nº 8.666/93 por mais um prazo de 60 (sessenta) dias. 

11.5. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas 
necessárias e previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos 
artigos77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, c/c Lei Federal nº 10.520/2002. 

. 

12 - DO PAGAMENTO 
12.1. O pagamento será efetuado da seguinte forma: 
 
a) 50% (cinquenta) por cento do valor será pago no dia seguinte da realização da sessão 

pública de identificação dos cartões resposta, e mediante expedição da respectiva nota fiscal. 
 
b) 50% (cinquenta) por cento restantes, será pago num prazo de até 10(dez) dias do final do 

concurso e após transcorridos todos os prazos recursais, e mediante expedição da respectiva nota 
fiscal. 

12.2O pagamento será efetuado em nome da empresa vencedora do certame, através 
decheque nominal em nome da empresa contratada, TED ou transferência bancária em conta 
corrente, em nome do contratado, não sendo admitido boleto bancário. 

12.3. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, 
a indicação do n.º do Pregão a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento. 

13 – DAS PENALIDADES 
13.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará a multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total da proposta. 
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13.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero 
vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor 
total que lhe foi adjudicado. 

13.3. O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total da obrigação. 

13.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das 
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do 
Cadastro do Município, nos casos de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  
d)não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato. 

13.5. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 
contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que 
dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 

13.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

13.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

14 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 14.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, perante o 
Departamento de Compras e Licitações, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da 
data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidade que o viciaram; 

 14.2 A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 
caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação; 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Novo Xingu, no 
Departamento de Compras e Licitações, na Av. Emilio Knaak, 1160 ou pelo telefone/fax (54) 
3617.8051, no horário de expediente, preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias 
da data marcada para recebimento dos envelopes. 

15.2Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Compras e Licitações. 

15.3 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüentes aos ora fixados. 
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15.4 A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 
8666/93). 

15.5 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

15.6 São anexos deste Edital: 
Anexo I–Termo de Referência; 
Anexo II - Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação; 
Anexo III - Modelo de Credenciamento; 

 Anexo  IV - Declaração de Cumprimento ao Artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal. 
 Anexo V – Declaração de Enquadramento de Micro-empresa 
 Anexo VI – Minuta de Contrato. 
  
 15.7Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Constantina- RS, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia 
a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

      

Novo Xingu - RS, 07 de Março de 2014. 

 

 

 

 
GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registre-se e Publique-se 
 
MAICON MARTINELLI DURANTE 
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

 
 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
 
 Em ___-___-______. 
 

________________________ 
JOÃO CARLINHOS CAMARGO 

OAB RS 46.640 
Assessor Jurídico 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2014 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO 
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa ou entidade especializada para 

prestar serviços técnicos especializados de planejamento, elaboração, impressão, aplicação e 
correção de provas para realização de Concurso Público para provimento de Cargos Públicos e para 
Cadastro Reserva, conforme passa a descrever: 

 
1.1. Para cargos de provimento efetivo: 
 

Item Cargo Nº Vagas 
1.  Agente Administrativo 01 
2.  Auxil iar de Assistência Social 01 
3.  Auxil iar de Contabil idade 01 
4.  Enfermeiro 01 
5.  Engenheiro Civil  01 
6.  Farmacêutico 01 
7.  Fiscal 01 
8.  Fiscal Ambiental 01 
9.  Médico Clínico Geral 01 
10. Médico ginecologista 01 
11. Médico Veterinário 01 
12. Motorista 02 
13. Operador de Máquinas 02 
14. Operário 01 
15. Procurador Jurídico 01 
16. Técnico em Controle Interno 01 
17. Técnico em Enfermagem 01 
18. Vigilante 01 
19. Zelador 01 

 
 
1.2. Para CADASTRO RESERVA: 
 

Item Cargo Nº Vagas 
1.  Agente Administrativo 01 
2.  Motorista 02 
3.  Operador de Máquinas 02 
4.  Operário 01 
5.  Vigilante 01 
6.  Zelador 01 
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1.3. A Contratada ficará responsável pela execução dos serviços de planejamento, elaboração, 

impressão, aplicação, fiscalização e correção de provas para realização de Concurso Público para 
provimentos e cadastro reserva; gerenciamento; planejamento; todas as publicações legais em  site e 
necessárias; (sendo as publicações em jornais por conta do município), compilação de toda a matéria 
e legislação aplicável no concurso; análise e realização de impugnações a recursos caso houver, tanto 
na esfera administrativa quanto na Judicial; divulgação e realização do concurso público em todas as 
suas fases para os cargos acima relacionados, na forma descrita no item e seus subitens do presente 
edital. 

1.4. Para os cargos de provimento efetivo e cadastro reserva elencados no presente processo 
será realizada prova objetiva para todos os cargos.  

1.5. Para o cargo de provimento efetivo de Motorista, Operador de máquinas, Operário e 
Zelador  e para os cargos de cadastro reserva, será realizada prova objetiva e prova prática, sendo que 
o Município fornecerá os equipamentos necessários para realização da mesma. 

1.6. Deverá a empresa na elaboração do edital, observar ainda a possibilidade de vagas para 
deficientes e cotas raciais. 

1.7. A síntese das atribuições dos cargos é a constante neste anexo. 
1.9. O Município disponibilizará o local para a elaboração das provas. Havendo necessidade 

de utilização de maquinários de propriedade do município o mesmo disponibilizará os mesmos sem 
custos. 

 
2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
2.1. A Contratada deverá cumprir todas as fases do concurso público, sem qualquer custo 

adicional, devendo atender as obrigações mínimas a seguir elencadas, incluindo todos os 
procedimentos administrativos necessários e exigidos pelo Tribunal de Contas, observando a Lei 
Municipal n° 735/2014. 

 
2.1.1. Elaboração de Edital de Inscrições, abrangendo: 
 a) elaboração e montagem da minuta do edital para apresentação ao Município de Novo 

Xingu e retificações se forem necessárias. 
 b) recebimento das inscrições, compreendendo:  
1- Assessoramento de especialistas, para orientações técnicas e jurídicas; 
 2- Análise de todas as inscrições efetivadas, objetivando suas homologações; 
 3- Conferência de todas as inscrições para fins de homologação ou não das mesmas;  
4- Emissão de relatório de candidatos em ordem alfabética, contendo cargo e número de 

inscrição e as inscrições indeferidas, mediante fundamentação;  
5- Elaboração dos Editais de divulgação/homologação das inscrições. 
c) especificação de disciplinas e peso de provas, bem como média para aprovação. 
d) elaboração e definição do conteúdo e bibliografias.  
e) regulamentação da forma de nomeação, processo de desidentificação e identificação de 

provas, recursos e demais dados necessários. 
 f) seleção e convocação da banca examinadora.  
g) preparação de todo o material de apoio para a Comissão Coordenadora de Concurso e/ou 

Executiva. 
 
 



 Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Novo Xingu 
Departamento de Licitações e Compras 

 

www.novoxingu.rs.gov.br 
 

14 

2.2. Aplicação de provas objetivas, compreendendo:  
a) elaboração de questões inéditas, em conformidade com o nível de escolaridade do cargo, 

bem como com as atribuições, dispondo de profissionais especializados, devidamente habilitados, 
com responsabilidade técnica e registro no respectivo órgão de classe; 

b) análise técnica das questões, com revisão de português;  
c) digitação e edição;  
d) impressão dos cadernos de questões; 
e) manutenção do sigilo das questões e da segurança da prova;  
f) divulgação dos integrantes das Bancas Executiva e Examinadora; 
g) verificação dos locais disponibilizados pela Prefeitura Municipal para aplicação das provas 

e definição das datas em conjunto com a Comissão de Concurso; 
h) distribuição dos candidatos no local das provas;  
i) emissão da relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local de 

realização das provas; 
j) mapeamento e identificação das salas para a realização das provas; 
l) elaboração dos materiais de apoio para a realização das provas, tais como etiquetas para 

envelopamento dos cartões de respostas, listas de presença, etiquetas para envelopamento de 
questões, cartões de respostas e relatórios;  

m) acondicionamento e transporte dos cadernos e grades ao local das provas, com o devido 
lacre garantidor de sigilo e segurança; 

n) aplicação efetiva das provas, com a presença de equipe de coordenação proporcional ao 
número de candidatos; 

o) elaboração de atas e listas de presença;  
p) divulgação do gabarito oficial, no primeiro dia útil, após o término das provas;  
q) emissão de boletins individuais e relatório de notas de todos os candidatos; 
r) correção e entrega dos resultados das provas escritas nos prazos previstos em lei ou 

regulamento;  
s) emissão do relatório das notas dos candidatos para publicação. 
 
2.3. A prova prática, quando o cargo exigir, compreendendo:  
a) aplicação por profissionais devidamente habilitados na área, na mesma data das provas 

objetivas; 
b) pontuação em conformidade com os critérios preestabelecidos;  
c) processamento das notas e elaboração de boletins individualizados, bem como do relatório 

de notas para divulgação do resultado. 
 
2.4. Revisão de questões e recursos, compreendendo:  
a) promoção da coleta dos recursos encaminhados segundo as regras definidas em edital;  
b) encaminhamento dos pedidos de revisão à banca examinadora para análise;  
c) fundamentação das respostas aos pedidos de recursos impetrados, com emissão de parecer 

individualizado;  
d) atualização, quando necessário, dos gabaritos oficiais e das notas das provas. 
 
2.5. Processamento da classificação final dos candidatos, compreendendo:  
a) emissão dos relatórios de notas englobando todas as etapas do concurso público;  
b) aplicação dos critérios de desempate de notas, de acordo com o previsto no edital de 

inscrições, realizando, em ato público, SORTEIO de desempate para definição do resultado final;  
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c) elaboração de relatórios de homologação final, contemplando todos os aprovados por 
ordem e classificação. 

 
2.6. Elaboração de Dossiê contemplando todos os elementos administrativos concernentes ao 

certame, que servirá de base para a municipalidade, bem como para o Tribunal de Contas, quando da 
realização de auditoria. 

 
3. DA DIVULGAÇÃO 
 
3.1.A Contratante se responsabilizará as suas expensas pela divulgação do concurso através 

de extratos do edital de abertura das inscrições e demais fases em jornal de grande circulação no 
Estado, em jornal de circulação regional do Município de Novo Xingu, Diário Oficial do Estado do 
RGS. 

3.2 A Contratada se responsabilizará em elaborar todos os extratos de publicações desde o 
Edital de Concurso até a fase final, ficando responsável pela publicação apenas  no site da 
Contratada.  

3.3. Disponibilizará também, todas as informações pertinentes ao concurso em site, em link 
exclusivo ao concurso, podendo ser disponibilizado link com direcionamento ao site da Prefeitura ou 
vice-versa. 

 
3.4. Havendo alterações/retificações no edital, deverá ser realizada divulgação da mesma 

forma que se procedeu a original. É obrigação do candidato acompanhar todos os editais referentes 
ao andamento do Concurso Público. 

 
4. INSCRIÇÕES 
 
4.1 A Contratada se responsabilizará sem qualquer ônus a contratante pelos trabalhos 

referentes ao recebimento das inscrições de forma que somente serão aceitas de forma “online”, (via 
internet) em site próprio, sendo que após ser concluída a inscrição caberá ao candidato(a) imprimir 
sua ficha de inscrição e o boleto bancário, o qual deverá ser pago preferencialmente no Banco 
Banrisul S.A, até a data de encerramento das inscrições, os quais deverão ser apresentados no dia da 
realização do concurso público. 

 
4.2 O boleto bancário deverá conter o código de barras. 
 
4.3 Será de responsabilidade da Contratada toda a logística e disponibilização de material 

para o recebimento das inscrições. O município providenciará os seguintes materiais para facilitar as 
inscrições: computadores e impressoras do Centro de Apoio Educacional durante todo o período de 
inscrições e demais fases do concurso para todos os interessados em participar do concursos, durante 
o horário de expediente do município. 

 
4.3.1 A Contratada deverá informar no Edital que com a inscrição no Concurso Público 

implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação pelo candidato, das condições estabelecidas 
no Edital, informando ainda aos candidatos deverão inscrever-se somente em um cargo, tendo em 
vista a realização das provas para todos os cargos na mesma data e horário. 

 
5. ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS 
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5.1 A Contratada deverá disponibilizar também um número de telefone fixo, localizado no 

Rio Grande do Sul, para que os candidatos possam obter informações sobre o Concurso, de forma 
menos onerosa aos candidatos. 

 
6. PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS 
 
6.1 Para os trabalhos preparatórios de aplicação das provas, a Contratada deverá providenciar: 
 

a) Vistoria prévia das instalações físicas dos locais onde serão aplicadas as provas; 
 

b) Convocação, seleção e formação da equipe para aplicação das provas, como 
Coordenadores, Chefes de Local, Auxiliares, Fiscais de sala e corredor (02 fiscais por 
sala) e Pessoal de Apoio, (porteiro e serventes); 

 
c) Elaboração das listas de presença e relatórios de alocação; 

 
d) Elaboração e impressão de roteiros para Coordenador e Fiscal de Sala; 

 
e) Sinalização e preparação dos locais de provas e dos demais materiais necessários para a 

aplicação das provas; 
 

f) Treinamento dos Fiscais. 
 
7.DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS 
 

• Confeccionar minuta de Edital de abertura de inscrições, sugerindo o conteúdo específico 
para cada cargo, e entregar ao Município, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contar da 
assinatura do contrato. 
 

• O edital do concurso será disponibilizado ao público somente após sua aprovação pelo 
Município de Novo Xingu-RS. 
 

• Processar a inscrição e o cadastramento dos candidatos, assim como os eventuais recursos e o 
desempate dos classificados, nos termos do Edital do Concurso. 
 

• Escolher os profissionais para comporem a Banca Examinadora. 
 

• Elaborar as provas objetivas e práticas, restringindo-se ao conteúdo referido no Edital. 
 

• Transportar as provas até o local da aplicação, responsabilizando-se pela sua integridade e 
inviolabilidade. 
 

• Supervisionar a equipe de aplicação das provas no dia marcado para sua realização. 
 

• Efetuar a correção das provas atribuindo os respectivos pontos.  
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• Examinar os recursos interpostos pelos candidatos quanto ao critério de correção. 
 

• Fornecer listagens das notas obtidas pelos candidatos em todas as fases do concurso, 
inclusive a classificação final. 
 

• Responsabilizar-se pelo sigilo e segurança indispensáveis à lisura do concurso. 
 

• Observar os dispositivos legais previstos na Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 e 
alterações posteriores. 
 

• As provas deverão ser realizadas na cidade de Novo Xingu/RS. 
 

• As despesas com deslocamento e alimentação de pessoal para realização do serviço correrão 
por conta da CONTRATADA. 
 

• Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 
 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e 
normas administrativas; redigir expediente administrativo; operar terminais de processamento de 
dados; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material; 
b) Descrição Analítica: Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes 
administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto 
redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decreto 
e outros; realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de 
imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei; realizar ou orientar coleta de 
preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, 
conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os 
registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; realizar trabalhos de 
digitação e operar equipamentos de processamento de dados, terminais eletrônicos e equipamentos 
de microfilmagem; na área de computação, orientar e acompanhar processos; Executar outras tarefas 
correlatas. 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médio completo. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Auxiliar nas tarefas de apoio administrativo e operacional nos trabalhos e 
projetos de diversas áreas da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento nas áreas de 
assistência social, medidas de proteção e medidas socioeducativas das pessoas assistidas. 
b) Descrição Analítica: Participar na elaboração e execução de projetos voltados à proteção dos 
direitos da criança e do adolescente; auxiliar na orientação das crianças nos deveres educacionais, 
morais e cívicos; auxiliar na promoção da adequação do ambiente domiciliar e institucional; auxiliar 
na execução de projetos de apoio às crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de risco 
social, para inserção familiar ou encaminhamento a ações, projetos e programas sociais; auxiliar na 
realização de projetos na área da educação, promovendo parcerias, trabalhando sob orientação de 
profissionais das áreas de saúde, segurança e da integração no mercado de trabalho; auxiliar na 
organização, orientação e acompanhamento de grupos da Terceira Idade em suas atividades 
recreativas, viagens de excursões e atividades afins.  
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo exigirá atendimento ao público, exercício de atividades em 
sábados, domingos e feriados. 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Fundamental Completo. 
 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIARDE CONTABILIDADE 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Executar serviços de auxiliar contábil e Folha de Pagamento. 
b) Descrição Analítica: realizar rotinas contábeis em geral, gerar relatórios da contabilidade, registrar 
manualmente ou por sistema eletrônico, as fases da despesa compreendidas como empenho, 
liquidação e ordem de pagamento, descontos orçamentários e extra orçamentários; lançar de receitas; 
elaborar relatórios de prestação de contas, realizar conciliações bancárias, elaborar processos de 
prestação de contas em geral, revisar e contabilizar a folha de pagamento da administração 
municipal, registro, arquivamento e controle do quadro de pessoal da administração municipal, 
recolhimento de Encargos Sociais, entrega de informações para Ministério da Fazenda, Ministério da 
Previdência e Assistência Social, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal e/ou outro órgão 
federal e estadual que se fizer necessário; operar equipamentos de informática, microcomputadores e 
outros equipamentos; organizar e arquivar documentos diários e periódicos; elaborar 
correspondências; atualizar registros; atender e orientar o público em geral; levar a efeito a prestação 
de serviços públicos com qualidade requerida pela administração municipal; levar ao imediato 
conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada; controlar o 
abastecimento dos veículos automotores, máquinas e outros equipamentos; executar o controle de 
frotas através da verificação de documentos fiscais de despesas e concomitante registro mediante 
lançamento em sistema próprios de controle; efetuar registros de controle do abastecimento, 
substituição de peças e manutenção dos veículos automotores, máquinas e outros equipamentos de 
propriedade do município; elaborar relatórios sobre as atividades desenvolvidas; executar tarefas 
afins. 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
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b) Especial: O exercício do cargo exigirá atendimento ao público. 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Curso Técnico em Contabilidade e/ou Formação em Nível Superior em Ciências 
Contábeis e/ou Administração de Empresas e/ou Economia. 
  
CATEGORIA FUNCIONAL: ENFERMEIRO (A) 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: realizar atividades de coordenação, organização e supervisão dos serviços de 
enfermagem; planejar, organizar e executar procedimentos competentes a área de enfermagem. 
b) Descrição Analítica: executar atividades como: coordenar, organizar, supervisionar, interagir junto 
à estrutura básica de saúde com a equipe de enfermagem e/ou multidisciplinar. Planejar, executar e 
avaliar programas e ações de saúde; assistência de enfermagem curativa, preventiva e de controle. 
Planejar, executar, supervisionar e avaliar cuidados básicos competentes à Enfermagem e 
administração de medicamentos; aplicação de vacinas; curativos; retirada de pontos; consulta de 
enfermagem; encaminhamento à especialistas quando necessário; visitas domiciliares; palestras para 
educação e prevenção; orientações quanto à cuidados básicos para a melhoria da qualidade de vida; 
treinamento da equipe de saúde; triagem de pacientes; além de executar outras tarefas afins. 
Condições de Trabalho: 
a) Carga horária: 40 horas semanais. 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
Requisitos para Provimento: 
Idade: Mínima de 18 anos; 
Instrução: Ensino Superior na área de Enfermagem. 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO CIVIL 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Desenvolver projetos de engenharia civil, planejar, orçar e executar obras, 

coordenar a operação e a manutenção das mesmas. Controlar a qualidade dos suprimentos e dos 
serviços comprados e executados.  

b) Descrição Analítica: Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil, 
realizar investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia de execução, desenvolver 
estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, especificar equipamentos, materiais e serviços. 
Orçar a obra, compor custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e serviços, 
apropriar custos específicos e gerais da obra. Executar obra de construção civil, controlar 
cronograma físico e financeiro da obra, fiscalizar obras, supervisionar segurança e aspectos 
ambientais da obra. Prestar consultoria técnica, periciar projetos e obras (laudos e avaliações), 
avaliar dados técnicos e operacionais, programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar 
relatórios de inspeção. Controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, 
identificar métodos e locais para instalação de instrumentos de controle de qualidade. Elaborar 
normas e documentação técnica, procedimentos e especificações técnicas, normas de avaliação 
de desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campo e de laboratório. Participar de 
programa de treinamento, quando convocado. Participar, conforme a política interna da 
instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e 
extensão. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Trabalhar segundo 
normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. 
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Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função 

Condições de Trabalho: 
a) Horário: Período normal de 20 horas semanais. 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos. 
b) Instrução: Ensino Superior na área de Engenharia Civil e registro regular no respectivo Conselho 
de Classe. 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: FARMACÊUTICO 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética:Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, 
controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como 
medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos 
correlatos; realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e 
bromatológicas; orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos; realizar pesquisa 
sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos 
seres humanos e dos animais.  
b) Descrição Analítica: Dispensar medicamentos, imunobiológicos, cosméticos, alimentos 
especiais e correlatos. Selecionar produtos farmacêuticos; criar critérios e sistemas de dispensação; 
avaliar prescrição; proceder a dispensação; instruir sobre medicamentos e correlatos; notificar 
farmacovigilância. Produzir medicamentos, alimentos, cosméticos, insumos, imunobiológicos, 
domissanitários e correlatos: Definir especificações técnicas de matéria-prima, embalagem, 
materiais, equipamentos e instalações; selecionar fornecedores; determinar procedimentos de 
produção e manipulação; programar produção e manipulação; manipular medicamentos. Garantir a 
qualidade de produtos e serviços farmacêuticos: Monitorar produtos, processos, áreas e 
equipamentos; emitir laudos, pareceres e relatórios; controlar descarte de produtos e materiais; 
participar em ações de proteção ao meio ambiente e à pessoa. Realizar análises clínicas, 
toxicológicas, físico-químicas, biológicas e microbiológicas: Preparar reagentes, equipamentos e 
vidraria; orientar coleta, coletar e preparar amostras; eleger método de análise; executar análises; 
efetuar análise crítica dos resultados; cultivar microrganismos para teste e produção; selecionar 
animais para teste e produção. Supervisionar armazenamento, distribuição e transporte de produtos: 
Comprovar origem dos produtos; fixar critérios de armazenamento; fracionar produtos; colaborar na 
definição de logística de distribuição. Efetuar pesquisas técnico-científicas: Elaborar projetos; colher 
dados; apreciar resultados; propor ações. Orientar usuário no uso de produtos. Aplicar injetáveis; 
realizar pequenos curativos; medir pressão arterial; prestar serviços de inaloterapia. Utilizar recursos 
de informática. 
Condições de Trabalho: 
    a) Horário: Período normal de 30 horas semanais. 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Superior em Farmácia e registro regular no respectivo Conselho de Classe. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Exercer a fiscalização geral das áreas de obras, indústria, comércio, vigilância 
sanitária e transporte coletivo, e no pertinente a aplicação e cumprimento das disposições legais 
compreendidas na competência tributária municipal;coordenar a parte administrativa e operacional 
da Fiscalização de Tributos do Município. 
b) Descrição Analítica: Exercer a fiscalização nas áreas de obras, indústria, comércio e transporte 
coletivo, fazendo notificações e embargos; registrar e comunicar irregularidades referentes a 
propaganda, rede de iluminação pública, calçamentos e logradouros públicos, sinaleiras e 
demarcações de trânsito; exercer o controle em postos de embarque de táxis; executar sindicâncias 
para verificação das alegações decorrentes de requerimentos de revisões, isenções, imunidades, 
demolições de prédios e pedidos de baixa de inscrição; efetuar levantamentos fiscais nos 
estabelecimentos dos contribuintes sujeitos ao pagamento de tributos municipais; orientar os 
contribuintes quanto as leis tributárias municipais; intimar contribuintes ou responsáveis, lavrar autos 
de infração; proceder quaisquer diligências; prestar informações e emitir pareceres; elaborar 
relatórios de suas atividades; executar tarefas afins.  
Condições de Trabalho: 
a) Carga horária: 40 horas semanais. 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
Requisitos para Provimento: 
a) Instrução: Ensino Médio Completo; 
b) Idade: Mínima de 18 anos; 
c) Outros: Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, por ocasião da posse. 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL AMBIENTAL 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: instaurar processos por infração verificada pessoalmente; exercer ação 
fiscalizadora externa, observando as normas de proteção ambiental contidas em leis ou em 
regulamentos.  
b) Descrição Analítica: organizar coletâneas de pareceres, decisões e documentos concernentes à 
interpretação da legislação com relação ao meio ambiente; coligir, examinar, selecionar e preparar 
elementos necessários à execução da fiscalização externa; inspecionar guias de trânsito de madeira, 
caibro, lenha, carvão, areia e qualquer outro produto extrativo, examinando-as à luz das leis e 
regulamentos que defendem o patrimônio ambiental, para verificar a origem dos mesmos e apreendê-
los, quando encontrados em situação irregular; acompanhar a conservação dos rios, flora e fauna de 
parques e reservas florestais do Município, controlando as ações desenvolvidas e/ou verificando o 
andamento de práticas, para comprovar o cumprimento das instruções técnicas e de proteção 
ambiental; participar de sindicâncias especiais para instauração de processos ou apuração de 
denúncias e reclamações; realizar plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das 
fiscalizações efetuadas; contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e 
solicitando socorro; articular-se com fiscais de outras áreas, bem como com as forças de 
policiamento, sempre que necessário; redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos 
relativos aos serviços de fiscalização executados; formular críticas e propor sugestões que visem 
aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes; executar outras 
atribuições afins. 
Condições de Trabalho: 
     a) Horário: Período normal de 10 horas semanais. 
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Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos. 
b) Instrução: Ensino Médio completo. 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO CLÍNICO GERAL 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a medicina em geral, respeitando as 
condições de infraestrutura da Unidade de Saúde;  
b) Descrição Analítica: realizar consultas médicas em clínica geral nas Unidades Municipais de 
Saúde do Município, além de fornecer receituário médico, realizar procedimentos que a estrutura e 
ambiente da Unidade de Saúde permitam; fazer o encaminhamento de pacientes a outros centros ou 
profissionais especializados; promover palestras; realizar atividades pertinentes aos Programas de 
Saúde desenvolvidos pela Secretaria municipal de Saúde; colaborar coma promoção da saúde 
preventiva e alternativa no município; além de realizar tarefas afins. 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Curso Superior de Medicina e registro no respectivo conselho de classe. 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO VETERINÁRIO 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Prestar serviços médico-veterinários aos animais, das mais variadas espécies, 
de propriedade de munícipes, efetuar o controle sanitário dos produtos de origem animal 
comercializados no Município, efetuar e orientar a fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal. 
b) Descrição Analítica: Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica 
à criação de animais e à saúde pública, em âmbito municipal, valendo-se de levantamentos de 
necessidades e do aproveitamento dos recursos existentes; Proceder à profilaxia, diagnóstico e 
tratamento de doenças dos animais, realizando exames clínicos e de laboratório, para assegurar a 
sanidade individual e coletiva desses animais e estabelecer a terapêutica adequada; Promover o 
controle sanitário da produção animal destinada à indústria e à comercialização no Município, 
realizando exames clínicos, anatomopatológicos, laboratoriais ante e post-mortem, para proteger a 
saúde individual e coletiva da população; Promover e supervisionar a fiscalização sanitária nos locais 
de produção, manipulação, armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem 
como de sua qualidade, determinando visita in loco, para fazer cumprir a legislação pertinente; 
Orientar empresas e/ou comerciantes quanto ao preparo tecnológico dos alimentos de origem animal, 
elaborando e executando projetos para assegurar maior lucratividade e melhor qualidade dos 
alimentos; Supervisionar o credenciamento de estabelecimentos que fabriquem produtos de origem 
animal junto ao Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M.), orientando as empresas quanto a projetos e 
equipamentos adequados; Participar e/ou promover programas na área de Segurança Alimentar, tanto 
no que se refere à acessibilidade aos alimentos de origem animal quanto à qualidade sanitária desses 
produtos; Proceder ao controle das zoonoses, efetuando levantamento de dados, avaliação 
epidemiológica e pesquisas, para possibilitar a profilaxia de doenças; Participar da elaboração e 
coordenação de programas de combate e controle de vetores, roedores e zoonoses em geral; Treinar 
os servidores municipais envolvidos nas atividades relacionadas com fiscalização sanitária, bem 
como supervisionar a execução das tarefas realizadas; Elaborar pareceres, informes técnicos e 
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relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar 
das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das 
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço 
ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalho afetos ao Município; Realizar outras atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional; dirigir veículos de propriedade do Município, desde que possua 
habilitação para tanto. 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Curso Superior de Medicina Veterinária e registro no respectivo conselho de classe. 
  
CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA 
ATRIBUIÇÕES:  
a) Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral. 
b) Descrição Analítica: Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e 
cargas; recolher o veículo a garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, 
comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de 
funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; 
encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada; promover 
o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, 
lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando 
indicada; verificar o grau de densidade e nível da água da bateria e radiador, bem como a calibração 
dos pneus; executar tarefas afins. 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões, viagens e atendimento ao público. 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental.  
c) Habilitação de Motorista Categoria “D” para aqueles que realizarem serviço de transporte escolar 
e categoria “C” para os demais. 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: OPERADOR DE MÁQUINAS 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis. 
b) Descrição Analítica: Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, 
máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, máquinas rodoviárias, 
agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar taludes; proceder a escavações, transporte de terra, 
compactação, aterro e trabalhos semelhantes; auxiliar no conserto de máquinas; lavrar e discar terras, 
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obedecendo as curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu 
bom funcionamento; ajustar as correias transportadoras a pilha pulmão do conjunto de britagem; 
executar tarefas afins. 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial:Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos. 
b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental. 
c) Habilitação de Motorista Categoria “C”. 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: OPERÁRIO 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Realizar trabalhos braçais em geral. 
b) Descrição Analítica: Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e elevar 
mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudanças; proceder a abertura de valas; efetuar 
serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos de via públicas e 
próprios municipais; zelar pela conservação e limpeza dos sanitários; auxiliar em tarefas de 
construção, calçamentos e pavimentação em geral; auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e 
contagem de materiais; auxiliar nos serviços de abastecimento de veículos; cavar sepulturas e 
auxiliar no sepultamento; manejar instrumentos agrícolas; executar serviços de lavoura (plantio, 
colheita, preparo de terreno, adubações, pulverizações, etc.); aplicar inseticidas e fungicidas; cuidar 
de currais, terrenos baldios e praças; alimentar animais sob supervisão; proceder a lavagem de 
máquinas e veículos de qualquer natureza, bem como a limpeza de peças e oficinas; executar tarefas 
afins. 
 Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual.    
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental. 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: PROCURADOR JURÍDICO 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Realizar atividades de assessoramento técnico-jurídico aos órgãos da 
Administração Pública no âmbito do Poder Executivo; Atender aos processos e consultas que lhe 
forem submetidos por autoridades superiores; emitir pareceres e interpretações de textos legais; 
confeccionar minutas; manter a legislação local atualizada.  
b) Descrição Analítica: Atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre questões jurídicas, 
submetidas a exame pelo Prefeito e Secretários, emitindo parecer, quando for o caso; revisar, 
atualizar e consolidar toda a legislação municipal; observar as normas federais e estaduais que 
possam ter implicações na legislação local, à medida que forem sendo expedidas, e providenciar na 
adaptação desta; estudar e revisar minutas de termos de compromisso e de responsabilidade, 
contratos de concessão, locação, comodato, loteamento, convênio e outros atos que se fizerem 
necessários a sua legalização; estudar, redigir ou minutar desapropriações, dações em pagamento, 
hipotecas, compras e vendas, permutas, doações, transferências de domínio e outros títulos, bem 
como elaborar os respectivos anteprojetos de leis e decretos; proceder ao exame dos documentos 
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necessários à formalização dos títulos supramencionados; proceder a pesquisas pendentes a instruir 
processos administrativos, que versem sobre assuntos jurídicos; participar de reuniões coletivas da 
Procuradoria, presidir, sempre que possível, aos inquéritos administrativos; exercer outras atividades 
compatíveis com a função, de conformidade com a disposição legal ou regulamentar, ou para as 
quais sejam expressamente designados; relatar parecer coletivo, em questões jurídicas de magna 
importância, quando para tal tiver sido sorteado; representar a Municipalidade, como Procurador, 
quando investido do necessário mandato; mensalmente, examinar, sob aspecto jurídico, todos os atos 
praticados nas secretarias e autarquias municipais, bem como a situação do Pessoal, seus direitos, 
deveres e pagamento de vantagens; executar outras tarefas correlatas. 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Curso superior. 
c) Habilitação funcional: Diploma de Bacharel em Direito, com inscrição regular na Ordem dos 
Advogados do Brasil.  
 
ATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO  
 ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a execução 
qualificada de trabalhos relativos ao controle interno do município, na forma da legislação pertinente. 
b) Descrição Analítica: Proceder na avaliação da eficiência e economicidade do Sistema de Controle 
Interno do Município; promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos 
procedimentos de fiscalização e avaliação de gestão de acordo com as leis em vigor; elaborar, 
mediante solicitação do Prefeito, parecer envolvendo o aspecto jurídico e contábil tendo em vista a 
legislação em vigor, a jurisprudência e a doutrina; Fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a 
gestão dos administradores públicos municipais; Verificar a exatidão e suficiência dos dados 
relativos à admissão de pessoal e à concessão de aposentadorias e pensões havidas na Administração 
direta e indireta, submetendo os resultados à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul, para fins de Registro; Disciplinar, acompanhar e controlar eventuais contratações de 
consultorias e auditorias independentes, observadas as normas pertinentes previstas na legislação 
específica, no âmbito da Administração direta e indireta; Prestar informações sobre a situação físico-
financeira dos projetos e atividades constantes dos orçamentos do Município; manter registros sobre 
a composição e atuação das comissões de licitação, bem como fiscalizar as aquisições feitas pelo 
município; realizar verificações quanto à conformidade dos registros contábeis dos órgãos do Poder 
Executivo Municipal; Realizar fiscalização sobre os sistemas contábil, financeiro, de execução 
orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos verificando o enquadramento legal; 
Exercer o acompanhamento da execução dos orçamentos do Município; Participar dos treinamentos 
promovidos pelo Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Sul, desde que liberado e 
autorizada à despesa pelo Prefeito; Promover estudos com vistas à racionalização do trabalho, 
objetivando aumento da produtividade e a redução dos custos operacionais; estimular as entidades 
locais da sociedade civil a participar do acompanhamento e fiscalizaçãode programas executados 
com recursos do orçamento do município; Efetuar todos os demais procedimentos de sua 
responsabilidade, previstos na legislação em vigor; Executar outras tarefas correlatas ao exercício do 
cargo. 
Condições de Trabalho: 
     a) Carga horária: 40 horas semanais; 
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Requisitos para Provimento: 
a) Instrução: Curso Superior de Ciências Contábeis e registro no respectivo Conselho de Classe. 
b) Idade: Mínima de 18 anos. 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Realizar atividades relativas ao setor de enfermagem do município, colaborar 
na implementação de ações preventivas e curativas de patologias e outros males causados à saúde das 
pessoas residentes no município. 
b) Descrição Analítica: fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos, de acordo com a 
orientação recebida; verificar sinais vitais e registrar no prontuário; proceder a coleta de sangue para 
exame, efetuando os devidos registros; auxiliar nas exanguíneo-transfusões e na colocação de telas e 
aparelhos gessados, pesar e medir pacientes; efetuar a coleta de material para exames de laboratório e 
a instrumentação em intervenções cirúrgicas; auxiliar os pacientes em sua higiene pessoal, 
movimentação e de ambulação e na alimentação; auxiliar nos cuidados “pós-morten”, registrar as 
ocorrências relativas a doentes; prestar cuidados de enfermagem aos pacientes doentes; prestar 
cuidados de enfermagem aos pacientes em isolamento; preparar e esterilizar  o material e 
instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo a prescrições; zelar pelo bem-estar e segurança 
dos doentes; zelar pela conservação dos instrumentos utilizados, ajudar a transportar doentes; auxiliar 
nos socorros de emergência; desenvolver atividades de apoio em consultas e de tratamento de 
pacientes; auxiliar nas atividades atinentes ao setor odontológico; realizar tarefas afins. 
Condições de Trabalho: 
     a) Horário: Período normal de 40 horas semanais. 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos. 
b) Instrução: Ensino médio de Técnico em Enfermagem. 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: VIGILANTE 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Exercer vigilância em logradouros públicos e prédios municipais; 
b) Descrição Analítica: Exercer vigilância em locais previamente de terminados; realizar ronda de 
inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar roubos, incêndios, 
danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc; controlar a entrada e saída 
de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando, quando necessário, as 
autorizações de ingresso; verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso estão devidamente 
fechadas; investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; responder as chamadas 
telefônicas e anotar recados; levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer 
irregularidade verificada; acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções; 
exercer tarefas afins. 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de plantões, uso de uniforme e atendimento ao público. 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ZELADOR 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Compete ao Zelador executar atividades que visem a limpeza, ornamentação 
e conservação de espaços públicos. 
b) Descrição Analítica: a) executar serviços de jardinagem, utilizando materiais e equipamentos 
adequados de acordo com a demanda da unidade de lotação; b) efetuar a limpeza de espaços públicos 
como: ruas, calçadas, prédios, móveis, máquinas, veículos, equipamentos e utensílios; c) 
responsabilizar-se pela guarda e manutenção dos materiais utilizados na execução de suas atividades; 
d) auxiliar na instalação e manutenção de sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos; e) realizar a 
pintura de prédios, máquinas, móveis, equipamentos e outros bens públicos; f) auxiliar nos 
procedimentos dos técnicos em agropecuária e dos graduados em veterinária e agronomia; g) auxiliar 
nas atividades realizadas a fim de construir e reformar estradas, pontes e bueiros; g) ornamentar 
espaços e bens públicos; h) operar cortadores de grama, podadores e outros pequenos equipamentos; 
i) preparar canteiros, adubar, realizar o preparo, plantio e a rega de sementes e plantas; j) auxiliar no 
planejamento, preparação e realização de eventos; l) auxiliar e/ou realizar pequenos reparos em 
prédios, móveis e outros bens de propriedade do município; m) realizar capinas, aplicar inseticidas, 
fungicidas, bactericidas, herbicidas e outros produtos, sob orientação técnica; n) executar atividades 
de embelezamento e manutenção de praças, ruas, canteiros, jardins, estádio de futebol e outros; o) 
executar outras atribuições similares às aqui descritas, inerentes ao cargo. 
Condições de Trabalho: 
a) Carga horária: 40 horas semanais. 
Requisitos para preenchimento do cargo: 
a) Instrução: 4ª série do Ensino Fundamental; 
b) Idade: Mínima de 18 anos. 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2014 
 
 

ANEXO II  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE 

PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICI TAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
 
  Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

..................................................................………. (nome da licitante), CNPJ nº 

.........................................................., cumpre plenamente os requisitos de habilitação da licitação 

Município de Novo Xingu - RS, Pregão Presencial nº 003/2014. Declaramos também não estar 

temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, 

bem como não ter sido declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 
 
.................................., ............ de ............................ de 2014. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue FORA do envelope nº 01. 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2014 

 
ANEXO III  

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

 

 Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) 

da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada 

pelo Município de __________, na modalidade de Pregão, sob o nº 003/2014, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da 

empresa ____________________, CNPJ nº ____________________, bem como formular propostas 

e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 Local e data. 

 

 

 __________________________________ 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa (firma reconhecida) 

Nome do dirigente da empresa 
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Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento 

licitatório. 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2014 

 
ANEXO IV  

 

 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
 
 
Declaro/amos, sob as penas da Lei, que _______________________________________ (nome da 

licitante), CNPJ nº ________________________, não desenvolve trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento do 

disposto no artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 

Novo Xingu -RS, ______ de __________________ de 2014. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2014 

 
ANEXO V  

 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRE SA DE 
PEQUENO PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTULO V 
DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06) OU COMO COOPERATIVA (NOS T ERMOS DO 
ART. 34 DA LEI N.º 11.488/07) 
 
 
 

   DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  
 
 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou técnico 
contábil)________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de 
participação na licitação na modalidade de Pregão, sob o nº 003/2014, que: 
 
( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; 
 
( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 
123/06; 
 
(  ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 2.400.000,00 
(tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar n.º 123/06) 
 
Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar n° 123/06. 
 
 
Local e data: ___________________________________________ 
 
 
 
     _____ ______________________________________ 
     Nome do profissional contábil: 
     Nº de seu registro junto ao CRC: 
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     CARIMBOCOM CNPJ DA EMPRESA 
 
 
 
 

CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº /2014 
 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
NOVO XINGU E A EMPRESA, CUJO OBJETO É 
 

 
Contrato que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU – RS , 

CNPJ nº 04.207.526/0001-06 com sede na Avenida Emílio Knaak, 1160, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, doravante denominado 
apenas CONTRATANTE, edeoutrolado,  a  empresa e a Empresa, inscrita no CNPJ Nº, com sede na, 
Bairro, no município de, doravante denominada CONTRATADA , representada neste ato pelo Sr., 
brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliada, na cidade de, portador do CPF nº, cédula de 
identidade n.º, estabelecem o presente CONTRATO DE SERVIÇOS, em conformidade com a Lei nº 
8.666/93, Lei nº 10.520/02 e condições estabelecidas no Pregão Presencial - n.º 003/2014, constante 
do Processo  nº 056/2014e consoante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto deste contrato acontratação de empresa ou entidade especializada para 

prestar serviços técnicos especializados de planejamento, elaboração, impressão, aplicação e 
correção de provas para realização de Concurso Público para provimento de Cargos Públicos e para 
Cadastro Reserva. 

1.2 A prestação de serviços será para preenchimento de 19 (dezenove) cargos conforme 
abaixo:  
Item Cargo Nº Vagas 

1.  Agente Administrativo 01 
2.  Auxil iar de Assistência Social 01 
3.  Auxil iar de Contabil idade 01 
4.  Enfermeiro 01 
5.  Engenheiro Civil  01 
6.  Farmacêutico 01 
7.  Fiscal 01 
8.  Fiscal Ambiental 01 
9.  Médico Clínico Geral 01 
10. Médico Ginecologista 01 
11. Médico Veterinário 01 
12. Motorista 02 
13. Operador de Máquinas 02 
14. Operário 01 
15. Procurador Jurídico 01 
16. Técnico em Controle Interno 01 
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17. Técnico em Enfermagem 01 
18. Vigilante 01 
19. Zelador 01 

 
1.3. Para CADASTRO RESERVA: 
 

Item Cargo Nº Vagas 
1.  Agente Administrativo 01 
2.  Motorista 02 
3.  Operador de Máquinas 02 
4.  Operário 01 
5.  Vigilante 01 
6.  Zelador 01 

 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
2.1.  O prazo de execução do presente contrato é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da sua 
assinatura, tendo como término o dia __/__/__, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei 
n.8.666/93, lavrando-se o competente termo de aditamento. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1. A Contratada deverá cumprir todas as fases do concurso público, sem qualquer custo adicional, 
devendo atender as obrigações mínimas a seguir elencadas, incluindo todos os procedimentos 
administrativos necessários e exigidos pelo Tribunal de Contas, observando a Lei Municipal n° 
735/2014. 
3.1.1. Elaboração de Edital de Inscrições, abrangendo: 
 a) elaboração e montagem da minuta do edital para apresentação ao Município de Novo Xingu e 
retificações se forem necessárias. 
 b) recebimento das inscrições, compreendendo:  
1- Assessoramento de especialistas, para orientações técnicas e jurídicas; 
2- Análise de todas as inscrições efetivadas, objetivando suas homologações; 
3- Conferência de todas as inscrições para fins de homologação ou não das mesmas;  
4- Emissão de relatório de candidatos em ordem alfabética, contendo cargo e número de inscrição e 
as inscrições indeferidas, mediante fundamentação;  
5- Elaboração dos Editais de divulgação/homologação das inscrições. 
c) especificação de disciplinas e peso de provas, bem como média para aprovação. 
d) elaboração e definição do conteúdo e bibliografias.  
e) regulamentação da forma de nomeação, processo de desidentificação e identificação de provas, 
recursos e demais dados necessários. 
f) seleção e convocação da banca examinadora.  
g) preparação de todo o material de apoio para a Comissão Coordenadora de Concurso e/ou 
Executiva. 
3.2. Aplicação de provas objetivas, compreendendo:  
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a) elaboração de questões inéditas, em conformidade com o nível de escolaridade do cargo, bem 
como com as atribuições, dispondo de profissionais especializados, devidamente habilitados, com 
responsabilidade técnica e registro no respectivo órgão de classe; 
b) análise técnica das questões, com revisão de português;  
c) digitação e edição;  
d) impressão dos cadernos de questões; 
e) manutenção do sigilo das questões e da segurança da prova;  
f) divulgação dos integrantes das Bancas Executiva e Examinadora; 
g) verificação dos locais disponibilizados pela Prefeitura Municipal para aplicação das provas e 
definição das datas em conjunto com a Comissão de Concurso; 
h) distribuição dos candidatos no local das provas;  
i) emissão da relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local de realização das 
provas; 
j) mapeamento e identificação das salas para a realização das provas; 
l) elaboração dos materiais de apoio para a realização das provas, tais como etiquetas para 
envelopamento dos cartões de respostas, listas de presença, etiquetas para envelopamento de 
questões, cartões de respostas e relatórios;  
m) acondicionamento e transporte dos cadernos e grades ao local das provas, com o devido lacre 
garantidor de sigilo e segurança; 
n) aplicação efetiva das provas, com a presença de equipe de coordenação proporcional ao número 
de candidatos; 
o) elaboração de atas e listas de presença;  
p) divulgação do gabarito oficial, no primeiro dia útil, após o término das provas;  
q) emissão de boletins individuais e relatório de notas de todos os candidatos; 
r) correção e entrega dos resultados das provas escritas nos prazos previstos em lei ou regulamento;  
s) emissão do relatório das notas dos candidatos para publicação. 
3.3. A prova prática, quando o cargo exigir, compreendendo:  
a) aplicação por profissionais devidamente habilitados na área, na mesma data das provas objetivas; 
b) pontuação em conformidade com os critérios preestabelecidos;  
c) processamento das notas e elaboração de boletins individualizados, bem como do relatório de 
notas para divulgação do resultado. 
3.4. Revisão de questões e recursos, compreendendo:  
a) promoção da coleta dos recursos encaminhados segundo as regras definidas em edital;  
b) encaminhamento dos pedidos de revisão à banca examinadora para análise;  
c) fundamentação das respostas aos pedidos de recursos impetrados, com emissão de parecer 
individualizado;  
d) atualização, quando necessário, dos gabaritos oficiais e das notas das provas. 
3.5. Processamento da classificação final dos candidatos, compreendendo:  
a) emissão dos relatórios de notas englobando todas as etapas do concurso público;  
b) aplicação dos critérios de desempate de notas, de acordo com o previsto no edital de inscrições, 
realizando, em ato público, SORTEIO de desempate para definição do resultado final;  
c) elaboração de relatórios de homologação final, contemplando todos os aprovados por ordem e 
classificação. 
3.6. Elaboração de Dossiê contemplando todos os elementos administrativos concernentes ao 
certame, que servirá de base para a municipalidade, bem como para o Tribunal de Contas, quando da 
realização de auditoria. 
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3.7.A Contratada se responsabilizará as suas expensas pela divulgação do concurso, bem como a 
íntegra do Edital de Concurso no site da Contratada. As demais publicações pertinentes ao Concurso 
serão publicadas através de extrato em jornal oficial do Município, bem como no site da Contratada e 
do Município. 
3.8. Disponibilizará também, todas as informações pertinentes ao concurso em site, em link 
exclusivo ao concurso, podendo ser disponibilizado link com direcionamento ao site da Prefeitura ou 
vice-versa. 
3.9. Havendo alterações/retificações no edital, deverá ser realizada divulgação da mesma forma que 
se procedeu a original. É obrigação do candidato acompanhar todos os editais referentes ao 
andamento do Concurso Público. 
3.10A Contratada se responsabilizará sem qualquer ônus a contratante pelos trabalhosreferentes ao 
recebimento das inscrições de forma que somente serão aceitas de forma “online”, (via internet) em 
site próprio, sendo que após ser concluída a inscrição caberá ao candidato(a) imprimir sua ficha de 
inscrição e o boleto bancário, o qual deverá ser pago preferencialmente no Banco Banrisul S.A, até a 
data de encerramento das inscrições, os quais deverão ser apresentados no dia da realização do 
concurso público. 
3.11O boleto bancário deverá conter o código de barras. 
3.12 Será de responsabilidade da Contratada toda a logística e disponibilização de material para o 
recebimento das inscrições. , sendo que para este fim serão providenciados os seguintes materiais. 
3.12.1 A Contratada deverá informar no Edital que com a inscrição no Concurso Público implica, 
desde logo, o conhecimento e tácita aceitação pelo candidato, das condições estabelecidas no Edital, 
informando ainda aos candidatos deverão inscrever-se somente em um cargo, tendo em vista a 
realização das provas para todos os cargos na mesma data e horário. 
3.13A Contratada deverá disponibilizar também um número de telefone fixo, localizado no Rio 
Grande do Sul, para que os candidatos possam obter informações sobre o Concurso, de forma menos 
onerosa aos candidatos. 
3.14 Para os trabalhos preparatórios de aplicação das provas, a Contratada deverá providenciar: 

a) Vistoria prévia das instalações físicas dos locais onde serão aplicadas as provas; 
b) Convocação, seleção e formação da equipe para aplicação das provas, como 

Coordenadores, Chefes de Local, Auxiliares, Fiscais de sala e corredor (02 fiscais por 
sala) e Pessoal de Apoio, (porteiro e serventes); 

c) Elaboração das listas de presença e relatórios de alocação; 
d) Elaboração e impressão de roteiros para Coordenador e Fiscal de Sala; 
e) Sinalização e preparação dos locais de provas e dos demais materiais necessários para a 

aplicação das provas; 
f) Treinamento dos Fiscais. 

3.15 A Contratada deverá ainda: 
• Confeccionar minuta de Edital de abertura de inscrições, sugerindo o conteúdo específico 

para cada cargo, e entregar ao Município, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contar da 
assinatura do contrato. 

• O edital do concurso será disponibilizado ao público somente após sua aprovação pelo 
Município de Novo Xingu-RS. 

• Processar a inscrição e o cadastramento dos candidatos, assim como os eventuais recursos e o 
desempate dos classificados, nos termos do Edital do Concurso. 

• Escolher os profissionais para comporem a Banca Examinadora. 
• Elaborar as provas objetivas e práticas, restringindo-se ao conteúdo referido no Edital. 
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• Transportar as provas até o local da aplicação, responsabilizando-se pela sua integridade e 
inviolabilidade. 

• Supervisionar a equipe de aplicação das provas no dia marcado para sua realização. 
• Efetuar a correção das provas atribuindo os respectivos pontos.  
• Examinar os recursos interpostos pelos candidatos quanto ao critério de correção. 
• Fornecer listagens das notas obtidas pelos candidatos em todas as fases do concurso, 

inclusive a classificação final. 
• Responsabilizar-se pelo sigilo e segurança indispensáveis à lisura do concurso. 
• Observar os dispositivos legais previstos na Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 e 

alterações posteriores. 
• As provas deverão ser realizadas na cidade de Novo Xingu/RS. 
• As despesas com deslocamento e alimentação de pessoal para realização do serviço correrão 

por conta da CONTRATADA. 
• Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
a)Ter reservado o direito de não mais utilizar os serviços da Contratada caso a mesma nãocumpra o 
estabelecido no Contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei nº8.666/93; 
b) Acompanhar o andamento dos serviços por meio dos seus prepostos e expedir instruçõesverbais 
ou escritas sobre a sua execução, podendo impugnar os serviços que estejam malexecutados, os quais 
deverão ser refeitos, correndo as despesas oriundas destes serviços porconta da Contratada; 
c) Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condiçõesprevistos 
na Lei nº 8.666/93; 
d) Oferecer para a Contratada os locais onde serão realizadas as provas, devidamente limpos 
eorganizados, comidentificação das salas e disponibilização de candidatos por sala e escola,seguindo 
as orientações da Contratada; 
e) Disponibilizar os locais, os materiais e os equipamentos para a realização da (s) prova (s) 
prática(s); 
f) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada pelos serviços executados de acordo com 
asdisposições do Contrato; 
g) Denunciar as infrações cometidas pela Contratada e aplicar-lhe às penalidades cabíveis nostermos 
da Lei nº 8.666/93; 
h) Modificar ou rescindir unilateralmente o Contrato nos casos previstos na Lei nº 8.666/93; 
i) Responsabilizar-se pelos ônus decorrentes da realização de defesa contra impugnaçõesjudiciais ou 
mandados de segurança; 
j) Publicar os extratos do edital de abertura das inscrições e demais publicações pertinentes ao 
Concurso em jornal de grande circulação no Estado, em jornal de circulação regional do Município 
de Novo Xingu, Diário Oficial do Estado do RGS. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
5.1 A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá 
ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos serviços.  



 Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Novo Xingu 
Departamento de Licitações e Compras 

 

www.novoxingu.rs.gov.br 
 

37 

5.2 A comunicação entrea  fiscalização  e  a  contratada  será  realizada  através  de  correspondência 
oficial e em reunião com a comissão do concurso público. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO 
 
6.1. Pelos serviços objetos deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o VALOR 
TOTAL GERAL de R$(). 
6.2. No preço estão incluídos todos os custos diretos eindiretos, bem  como frete, tributos e demais  
encargos fiscais  e  trabalhistas.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
7.1. A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da funcional programática: 

03.01.2.003. 33.90.39.05 – Serviços de Terceiros - pessoa jurídica 
04.01.2.005.33.90.39.05 -  Serviços de Terceiros - pessoa jurídica 
05.01.2.004.33.90.39.05 - Serviços de Terceiros - pessoa jurídica 
08.02.2.049.33.90.39.05 - Serviços de Terceiros - pessoa jurídica 
09.01.2.050.3390.39.05  - Serviços de Terceiros - pessoa jurídica 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
 

8.1 O pagamento será efetuado da seguinte forma: 
a) 50% (cinquenta) por cento do valor será pago no dia seguinte da realização da sessão 

pública de identificação dos cartões resposta, e mediante expedição da respectiva nota fiscal. 
 
b) 50% (cinquenta) por cento restantes, será pago num prazo de até 10(dez) dias do final do 

concurso e após transcorridos todos os prazos recursais, e mediante expedição da respectiva nota 
Fiscal. 

8.2 Opagamento será efetuado em nome da empresa vencedora do certame, através decheque 
nominal em nome da empresa contratada, TED ou transferência bancária em conta corrente, em 
nome do contratado, não sendo admitido boleto bancário. 
.  
 

CLÁUSULANONA– DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
9.1. O regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço global, nos termos do artigo 6º, 
inciso VIII, alínea “a” da Lei n. 8.666/93. 
9.2 Os serviços pertinentes ao Concurso Público serão executados baseado nas normas 
eprocedimentos aplicáveis ao serviço público, incluindo o cumprimento das normas legais e 
regulares pertinentes às áreas profissionais afetas à proposta.   
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
10.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que 
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS SANÇÕES 
 
11.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o Município de 
Novo Xingu - RS poderá garantir a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser apresentada no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contarda  sua  notificação,  aplicar,  sem  prejuízo  das  
responsabilidades  penal  e  civil,  as seguintes sanções:  
a) ADVERTÊNCIA, por escrito,quando  a CONTRATADA  deixar  de  atender  quaisquer 
indicações aqui constantes;  
b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA nopercentual  de  5%  (cinco  por cento) 
calculado sobre o valor do presente Contrato;  
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM O MUNICIPIO, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  
d) DECLARAÇÃODEINIDONEIDADE  PARA  LICITAR  E  CONTRATAR  COM  A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que  seja  promovida  a  reabilitação,  na  forma  da  Lei,  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  
a penalidade.   
11.2.  Na hipótese deatraso  no  cumprimento  de  quaisquer  obrigações  assumidas  pela 
CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o 
valor do presente Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por 
cento) do valor inadimplido.  
11.3. O valor da multa aplicada(tanto  compensatória  quanto moratória)  deverá  ser  recolhido  no 
setor financeiro, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.  
11.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião do 
pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
12.1.  A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  
12.2.  A rescisão deste Contrato poderá ser:  
12.2.1. determinada  por  ato  unilateral  e  escrita  do  CONTRATANTE,  nos  casos enumerados 
nos  incisos  I a XII  e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  
12.2.2.  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  de  licitação, desde 
que haja conveniência para o CONTRATANTE;  
12.2.3.  judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  
12.3.  A rescisão administrativaou  amigável  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e 
fundamentada  da  autoridade  competente.  Os casos derescisão  contratual  serão  formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
12.4.  Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contratoserá  rescindido  sempre que a 
CONTRATADA se conduzir dolosamente.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
13.1.  O presente Contrato fundamenta-se:  
13.1.1.   nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações;  
13.1.2.   nos preceitos de direito público;  
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13.1.3.  supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito 
Privado.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
14.1.  As questões decorrentesda  execução  deste  Instrumento,  que  não  possam  ser  dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Fórum da Comarca de Constantina – RS com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
E, para firmeza e validade do que foi pactuado,lavrou-se o presente Contrato em 3  (três) vias de 
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.  
 

Novo Xingu, de 2014.  
 
 
 

 
GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN                                         CONTRATANTE  
        CONTRATADA 
       
 
Testemunhas: 
 
______________________                           ______________________ 


