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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Presencial nº 056/2015, referente à 
contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de organização e 
realização de concurso público. 
 

PREÂMBULO 
O Município de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ/MF nº 27.165.562/0001-41, através do Ofício nº 296/2015, da Secretaria 
Municipal de Administração, protocolado sob nº 007197/2015, por intermédio de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 218/2013, torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará no dia 19 de outubro de 2015, às 08h00min, na Sede da Prefeitura, 
situada à Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, CEP 29.600-000, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global. Esta licitação e os atos de que dela 
resultarem serão regidos pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, bem como pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e 
suas alterações, pelas demais normas pertinentes à matéria e pelas disposições gerais e especiais 
fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
As Propostas Comerciais (envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (envelope nº 02) serão 
recebidos, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, até às 07h30min do dia 
19 de outubro de 2015, fechados e assinados em seus lacres. Caso seja decretado feriado, a 
presente licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário já 
estabelecido. 
 
CAPITULO I - DO OBJETO 
1.1 - A presente licitação tem como objetivo a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de organização e realização de concurso público para preenchimento de vagas do 
quadro efetivo e formação de cadastro de reserva junto ao Município de Afonso Cláudio/ES, 
conforme quantidade e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital. 
 
CAPITULO II - DAS FONTES DE RECURSO 
2.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 0701.0412200122.042 33903900000 Ficha: 0231 Fonte: 10000000 - Recursos 
Ordinários 

 
CAPITULO III - DO EDITAL 
3.1 - O presente Edital poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES - 
www.afonsoclaudio.es.gov.br 
3.2 - Quaisquer esclarecimentos e informações aos interessados poderão ser obtidos no endereço 
mencionado no preâmbulo, no horário de 07h00min às 13h00min ou pelo telefone (27) 3735-4005. 
 
CAPITULO IV - DA PARTICIPAÇÃO 
4.1 - Para a participação de empresas no certame e, visando comunicação futura desta Prefeitura 
Municipal, a licitante interessada deverá enviar email para o endereço: 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br ou pelo fax (27) 3735-4007, solicitando a proposta digitalizada a 
ser enviada para a participação. Junto com a solicitação a empresa interessada deverá constar no 
email: 
NOME DA EMPRESA - CNPJ 
ENDEREÇO COMPLETO COM CEP - TELEFONE 
REPRESENTANTE LEGAL QUE TEM PODERES PARA CONTRATAR, JUNTAMENTE COM O 
NÚMERO DE CPF E IDENTIDADE. 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
mailto:licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br
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4.2 - Não é admitida a participação nesta licitação de empresas que estejam cumprindo pena de 
suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a 
Administração Pública; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer 
órgão público; ou que se subsumem às disposições dos artigos 9º e inciso V, do art. 27, da Lei nº 
8.666/93. 
4.3 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 
enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
b) estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 87, inciso III da Lei Federal n° 8.666/93 e no 
art. 7° da Lei Federal n° 10.520/02, desde que impostas pela própria Administração Pública Municipal; 
c) estejam cumprindo a pena prevista no art. 87, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93, ainda que  
imposta por ente federativo diverso do estado do Espírito Santo; 
d) não cumpram o disposto no art. 9° da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
e) possuam sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor ou dirigente da Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio/ES ou que possuam qualquer tipo de parentesco, até o 3º (terceiro) 
grau, incluindo os afins, com o Prefeito, com o Vice-Prefeito, com os Secretários, com o Procurador-
Geral, com a Pregoeira e equipe de apoio e com os membros da Comissão de Licitação da Prefeitura 
de Afonso Cláudio/ES. 
4.4 - A participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a devida comprovação, 
seguirá os critérios estabelecidos na Lei Complementar 123/06 e suas alterações.  
 
CAPITULO V - DO CREDENCIAMENTO 
5.1 - No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes 01 e 02, os representantes 
das empresas interessadas em participar do certame, deverão apresentar-se para credenciamento 
junto a Pregoeira, devidamente munidos de documentos que os credenciem a participar desta 
licitação.  
5.1.1 - Para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n° 123/2006 e suas 
alterações, deverá apresentar Requerimento de Tratamento Diferenciado e Declaração que 
comprove a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou equiparada (Anexo 
VII) e a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da proponente, do ano 
vigente, que comprove se tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
5.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 
fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por 
sua representada. 
 
5.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 
5.3.1 - No caso de procurador: 
5.3.1.1 - Procuração que autorize o representante a participar de licitação pública e a responder pela 
proponente, inclusive com poderes para interpor recursos, renunciar o direito de recorrer, protestar, 
assinar documentos, entre eles as atas das sessões públicas de abertura e julgamento da licitação, 
receber comunicações da Comissão Permanente de Licitação, com firma reconhecida em cartório, 
conforme modelo do Anexo II. 
5.3.1.2 - Cópia autenticada de documento pessoal do outorgante e do outorgado.  
5.3.1.3 - Cópia autenticada dos seguintes documentos: 
5.3.1.3.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
5.3.1.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
5.3.1.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
5.3.1.3.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeira em 
funcionamento no País. 
5.3.2 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente: 
5.3.2.1 - Cópia autenticada de documento oficial do representante da empresa. 
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5.3.2.2 - Cópia autenticada de um dos documentos citados nos subitens 5.3.1.3.1, 5.3.1.3.2, 5.3.1.3.3 
e 5.3.1.3.4, conforme o caso. 
5.3.3 - Declaração que satisfaz as exigências habilitatórias, conforme Anexo III. 
5.4 - Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração não contenha 
autorização expressa para este fim. 
5.5 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos exigidos no item 5.3, 
impedirá a participação na fase de lances. 
5.6 - O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em todos os 
seus itens, a fim de que a empresa se faça representar legitimamente nas negociações entre as 
partes, evitando com isso a interrupção da sessão para contatos externos, visando o esclarecimento 
de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os casos excepcionais para serem avaliados 
pela Pregoeira. 
5.7 - Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 
prazo estipulado, participará do pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos 
trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso, excluindo o 
Pregoeira de qualquer responsabilidade quanto ao não recebimento dos envelopes. 
5.8 - É recomendável a presença dos representantes, 15 (quinze) minutos de antecedência em 
relação ao horário previsto para a abertura da licitação. 
5.9 - Após declarado o encerramento do procedimento de credenciamento, não mais será admitida a 
participação de outras Proponentes. 
 
CAPITULO VI - DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 
6.1 - Os licitantes deverão entregar no dia, hora e local definidos neste Edital, no Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, os envelopes relativos à proposta comercial e 
documentação, devidamente lacrados e rubricados, contendo na parte externa frontal, além do nome 
do proponente e o número do CNPJ, as seguintes informações: 
 
6.1.1 - Envelope nº 01: 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES 
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Presencial nº 056/2015. 
Proposta Comercial 
 
6.1.2 - Envelope nº 02: 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES 
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Presencial nº 056/2015. 
Documentação 
 
CAPITULO VII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
7.1 - O envelope 01, proposta comercial, deverá conter: a proposta propriamente dita, conforme 
Anexo I-A, deverá ser entregue em mídia digital (CD-R) e impressa em uma via, conforme o 
modelo solicitado pelo licitante no subitem 4.1 do edital, devidamente datada, assinada ou rubricada 
todas as folhas pelo representante legal da proponente. 
7.1.1 - A  proposta deverá ser apresentada e salva em CD-R ou pen drive de acordo com o programa 
disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, VEDADA a apresentação da proposta 
em mídia digital confeccionada em Excel, PDF ou Word ou outro programa incompatível com o 
sistema, sendo vedado também renomear o arquivo da proposta gravada em mídia. 
7.2 - Na Proposta Comercial deverá constar: 
7.2.1 - Nome da empresa proponente, endereço completo e número de inscrição no CNPJ. 
7.2.2 - Preço unitário e total em algarismos, como especificado em planilha anexa. 
7.2.3 - Validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias. 
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7.3 - No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, 
tributos, contribuições, materiais, produtos e equipamentos, de modo a se constituírem na única e 
total contraprestação pela execução do objeto pretendido. 
7.4 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o produto ser fornecido sem ônus adicionais. 
7.5 - Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar 
em sua proposta. 
7.6 - As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a 
erros, os quais serão corrigidos pela Pregoeira da seguinte forma: 
7.6.1 - Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por 
extenso. 
7.6.2 - Erros de transcrição das quantidades previstas: o produto será corrigido, mantendo-se o preço 
unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total. 
7.6.3 - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 
mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto. 
7.6.4 - Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma. 
7.6.5 - O valor total da proposta será ajustado pela Pregoeira em conformidade com os 
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total a ser pago. 

 
CAPITULO VIII - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
8.1.1 - Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou ainda, por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório ou por servidor público municipal, pertencente à secretaria solicitante, exceto 
os servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. 
8.1.2 - Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do 
documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração 
ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal 
declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias, a partir da data de sua emissão. 
 
8.2 - Os documentos de Habilitação Jurídica, conforme o caso consistirá de: 
8.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
8.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores. 
8.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 
8.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para o funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
8.2.5 - Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no 
momento do credenciamento e, uma vez comprovada as informações mencionadas no 
subitem imediatamente anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova apresentação 
destes documentos. 
 
8.3 - Os documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirão de: 
8.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto licitado. 
8.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da Certidão Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal do Brasil e 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
8.3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa de Débitos da 
Fazenda Estadual da sede da proponente. 
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8.3.4 - Prova de regularidade com Fazenda Municipal, através de Certidão Negativa de Débitos da 
Fazenda Municipal da sede da proponente. 
8.3.5 - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através 
de Certificado de Regularidade de Situação - CRF. 
8.3.6 - Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
8.4 - Os Documentos de Habilitação Econômico-Financeira consistirão de: 
8.4.1 - Prova de situação financeira, através de Certidão Negativa de falência ou Recuperação 
Judicial expedida pelo Cartório distribuidor da sede proponente. 
8.4.2 - Prova de situação financeira, através da apresentação do Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis, do último exercício social, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, para comprovação da boa situação financeira. 
a) As Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial deverão estar acompanhados do 
Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, devidamente registrado 
na Junta Comercial ou no órgão competente, na forma da Lei. 
b)  A empresa licitante que ainda não encerrou o seu exercício social, por ter sido constituida a 
menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o Balanço de Abertura 
devidamente registrado na forma de lei. 
c)  Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a 
licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na 
Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado 
8.4.2.1 - Excetuam-se da obrigação contida no item 8.4.2 o Micro Empreendedor Individual (MEI). 
 
8.5 - Os documentos de Qualificação Técnica consistirão de:  
8.5.1 - Apresentação de no mínimo 1 (um ) atestado de aptidão da empresa licitante para execução 
de serviços compatíveis com o objeto desta licitação em características, quantidades e prazo que 
permitam o ajuizamento da capacidade de atendimento, fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Administração - CRA 
8.5.2 - Comprovação de registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Administração - 
CRA, com indicação do responsável técnico da empresa. 
8.5.2.1 - Para fins de assinatura do contrato, caso a licitante vencedora seja sediada em local diverso 
do Espírito Santo, deverá apresentar o registro secundário no CRA-ES. 
 
8.6 - Apresentação das seguintes declarações: 
8.6.1 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação na forma do 
parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (Anexo IV). 
8.6.2 - Declaração do licitante, comprovando o fiel cumprimento das recomendações determinadas 
pelo art. 7, inciso XXXIII, da Constituição da República (Anexo V). 
8.6.3 - Declaração de que não possui em seu quadro societário: sócio, administrador, gerente ou 
funcionário que seja servidor público ou dirigente da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, bem 
como, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista e que não possue 
qualquer tipo de parentesco, até o 3º (terceiro) grau, incluindo os afins, com o Prefeito, com o Vice-
Prefeito, com os Secretários, com a Procuradora Geral, com a Pregoeira, equipe de apoio e com os 
membros da Comissão de Licitação (Anexo VI). 
8.6.4 - Declaração de Compromisso firmada pelo licitante de que, para a execução do Contrato 
disponibilizará Unidade de Apoio na Sede do Município de Afonso Cláudio/ES, com toda 
infraestrutura necessária à perfeita execução dos serviços. 
 
CAPÍTULO IX - DA SESSÃO DO PREGÃO 
9.1 - Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes, 
iniciando-se em seguida a fase de credenciamento, conforme o Capítulo V deste edital. 
9.2 - Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas a Pregoeira fará divulgação verbal dos 
interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

 

 

Praça da Independência - nº 341 - Centro - CEP. 29600-000 - Afonso Cláudio/ES - Tel. (27) 3735.4000 - Página 6 

 

pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de 
Habilitação”. 
9.3 - Abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, será feita a sua conferência, análise de 
sua conformidade com as exigências do edital e seus anexos, e, posterior rubrica pela Pregoeira, 
equipe de apoio e licitantes. 
 
9.4 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
9.4.1 - Cumprido o item 9.3 acima, as propostas serão classificadas pelo menor preço global, 
considerando, para tanto, as disposições da Lei 10.520/2002, principalmente as previstas no art. 4º, 
inciso VIII, IX e X e a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.  
9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem um ou mais itens a seguir: 
9.4.2.1 - Elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos. 
9.4.2.2 - Que apresentarem produto ofertado sem marca, quando for o caso. 
9.4.3 - Verificada a compatibilidade com o exigido no edital, a Pregoeira procederá à classificação das 
propostas de menor preço, e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 
por cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais. 
9.4.4 - Quando não existirem, no mínimo, três propostas superiores em até 10% (dez por cento) da 
menor proposta de preços, serão classificadas as três melhores subseqüentes à de menor preço, 
quaisquer que sejam seus valores. 
9.4.5 - Havendo empate entre as propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses descritas nos 
dois subitens anteriores, serão todas consideradas classificadas. 
 
9.5 - DOS LANCES VERBAIS 
9.5.1 - Após a classificação das propostas, a Pregoeira a divulgará em voz alta, e, convidará 
individualmente os representantes das licitantes classificadas a apresentarem lances verbais, a partir 
da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 
9.5.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
9.5.3 - O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço. 
9.5.4 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes a Pregoeira considerar necessário. 
9.5.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Proponente desistente, às 
penalidades cabíveis estabelecidas no Capítulo XXIV do edital. 
9.5.6 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a Pregoeira poderá negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido melhor preço. 
9.5.7 - Encerra-se a disputa de lances quando não houver mais nenhuma propositura verbal para 
menor preço. 
9.5.8 - Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou equiparada e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou equiparada igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-
se-á da seguinte forma: 
9.5.8.1 - A Administração convocará a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais 
bem classificada para, no prazo de 05 (cinco) minutos após a convocação, sob pena de decadência 
de seu direito de preferência, apresentar nova proposta inferior àquela considerada originalmente 
vencedora do certame. 
9.5.8.2 - Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada convocada, será esta considerada detentora da melhor proposta no certame, devendo 
apresentar os documentos exigidos para habilitação, nos termos do presente edital. 
9.5.8.3 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, contados da 
data da apresentação dos documentos. 
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9.5.8.4 - Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada 
que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serão convocadas as 
microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, observada a ordem 
classificatória, para o exercício do direito de preferência. 
9.5.8.5 - Caso não ocorra a contratação de microempresas, empresa de pequeno porte ou 
equiparada nos termos dos subitens anteriores, será vencedora a licitante que houver ofertado 
originalmente a menor proposta. 
9.5.9 - Após a aceitabilidade da proposa será verificado o atendimento das condições habilitatórias da 
Licitante vencedora da etapa de lances. 
 
9.6 - DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
9.6.1 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira procederá a abertura do 
invólucro contendo os Documentos de Habilitação da licitante que apresentou o melhor lance verbal, 
para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital. 
9.6.2 - Os Documentos de Habilitação só serão aceitos se acondicionados no envelope nº 02, não 
sendo admitido posteriormente, o recebimento pela Pregoeira, de qualquer outro documento, nem 
permitido à empresa licitante fazer qualquer adendo aos já entregues. 
9.6.3 - Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem os documentos exigidos no Capítulo VIII 
do edital, bem como apresentarem estes documentos fora do prazo de validade. 
 
9.7 - DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO 
9.7.1 - Se a proponente classificada em primeiro lugar, não atender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira negociará diretamente com a licitante melhor classificada e posteriormente examinará o 
seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o 
objeto deste Pregão. 
9.7.2 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a proponente será declarada 
vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
9.7.3 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, membros da equipe de apoio e 
representantes credenciados. Os envelopes das demais Proponentes ficarão de posse da 
Administração que os devolverá após atendimento do objeto licitado ou os incinerará caso não sejam 
retirados no prazo fixado pela Pregoeira. 
 
CAPÍTULO X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
10.1 - Declarado o vencedor do presente Pregão, qualquer Licitante, poderá manifestar, imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe 
será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões do recurso, ficando 
as demais Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar as contra-razões, em igual prazo, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em interpor recurso ao final da sessão 
do Pregão importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela 
Pregoeira, ao vencedor. 
10.3 - Qualquer recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 
10.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.5 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, 
através de comunicação via fax-símile e correio eletrônico. 

 
CAPÍTULO XI - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer licitante 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital, mediante petição por 
escrito, protocolada neste órgão. 
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11.2 - Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitados 
determinem alterações no edital, será designada nova data para a realização do certame. 

 
CAPÍTULO XII - DA ANULAÇÃO DO CERTAME 
12.1 - A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 
irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniência da P.M.A.C., sem 
que tal ato gere qualquer indenização ao participante. 
 
CAPÍTULO XIII - DOS PAGAMENTOS 
13.1 - Findo o prazo de inscrição no concurso público e realizado o levantamento do valor arrecadado 
com o pagamento das taxas de inscrição, a Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES pagará à 
empresa vencedora do certame pelos serviços prestados, conforme cronograma abaixo: 
- 50% (cinquenta por cento) do valor a ser contratado: no prazo máximo de 03 (três) dias após o 
encerramento das inscrições; 
- 30% (trinta por cento): em até 05 (dias) anteriores à data de aplicação das provas; 
- 10% (dez por cento): em até 02 (dois) após a data de divulgação do resultado do concurso e, 
- 10% (dez por cento): em até 02 (dois) dias após a data de homologação do concurso. 
13.2 - A efetuação do pagamento fica condicionada a apresentação, por parte do vencedor do 
certame, dos Certificados de Regularidade. 
13.3 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações 
que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 
13.4 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio não se responsabilizará por quaisquer autuações 
fiscais ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da vencedora do 
certame, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc. 
 
CAPITULO XIV - DO PRAZO E LOCAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
14.1 - Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para, no prazo de máximo de 05 
(cinco) dias assinar o contrato de prestação de serviços. 
14.2 - Quando o adjudicatário negar a prestar os serviços objeto deste edital, a Pregoeira convocará 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar 
diretamente com a proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope nº 02 
(Documentos de Habilitação), sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste 
pregão. 
14.2.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços importará nas penalidades 
legalmente estabelecidas (artigo 87 da Lei nº 8.666/93). 
14.3 - Neste caso, a recusa injustificada do adjudicatário, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às sanções previstas neste edital, exceção feita aos licitantes 
remanescentes que se negarem a aceitar a contratação. 
14.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela P.M.A.C., não serão considerados como 
inadimplemento contratual. 

 
CAPITULO XV - DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
15.1 - O prazo de vigência contratual será de 05 (cinco) meses, a contar da data de assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado se for de interesse da Administração e desde que ocorra alguma 
das hipóteses previstas no artigo 57 da Lei 8.666/93. 
15.2 - O prazo para execução total do objeto licitado será de 90 (noventa) dias, contados a partir da 
assinatura do contrato. 
 
CAPITULO XVI - RESCISÃO DO CONTRATO 
16.1 - O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) 
dias, desde que haja motivo justificável e que não exista débito entre as partes. 
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16.2 - A Administração poderá rescindir o Contrato unilateralmente sem necessidade de aviso prévio, 
independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes 
casos: 
16.2.1 - O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos, por parte da Contratada. 
16.2.2 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da Contratada. 
16.2.3 - O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da Contratada. 
16.2.4 - Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 
16.2.5 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato. 
 
CAPITULO XVII - DO REAJUSTAMENTO E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
17.1 - Os preços originados desta licitação serão fixos e irreajustáveis. 
17.2 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, mediante processo, devidamente instruído, conforme parágrafo 1º, do 
art. 65, da Lei 8.666/93. 
 
CAPITULO XIII - DAS PENALIDADES 
18.1 - O licitante vencedor que não cumprir os prazos de execução e condições do presente edital 
estará sujeito às penalidades dispostas no art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores. 
18.2 - O licitante vencedor que não cumprir as obrigações assumidas por preceitos legais serão 
aplicadas segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades: 
18.2.1 - Advertência por escrito. 
18.2.2 - Multa de mora de até 0,3 (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor 
corrigido do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se os serviços não forem iniciados na 
data prevista, sem justificativa aprovada pela Contratante. 
18.2.3 - Suspensão temporária da participação de licitação, ou impedimento de contratar com a 
administração por prazo de 02 (dois) anos. 
18.2.4 - Declaração de inidoneidade, quando a firma sem justa causa não cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé a juízo da administração. 
18.3 - Ficam ressalvadas os casos fortuitos e de força maior, desde que comunicados por escrito no 
prazo de 05 (cinco) dias, a partir de suas ocorrências e aceitos pela P.M.A.C. 
18.4 - As sanções previstas no item 18.2, poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de 
rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa previa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis nos 
casos dos subitens 18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 19.2.4, a partir do 
recebimento das mesmas. 
18.5 - As sanções estabelecidas no subitem 18.2.3 e 18.2.4, são de competência do Prefeito 
Municipal. 
18.6 - As multas previstas deverão ser recolhidas no Município, dentro do prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contados da data da notificação para esse fim. 
18.7 - As multas aqui referidas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão exigíveis 
desde a data do ato, fato ou omisso que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas da caução, 
de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente. 
 
CAPITULO IX - DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
19.2 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
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proponente que tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou pedido 
de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
19.3 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação. 
19.4 - Caso a Licitante Vencedora se recuse a executar o objeto contratual ou venha a fazê-lo fora 
das especificações estabelecidas, a Administraçao poderá, independentemente de qualquer aviso ou 
notificação, rescindir o contrato e optar pela convocação dos demais licitantes na ordem de 
classificação. 
19.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
19.6 - É facultada a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
19.7 - Poderão ser convidadas a colaborar com a Pregoeira, assessorando-o quando necessário 
profissionais de reconhecida competência, desde que não tenham qualquer vinculo com quaisquer 
licitantes, direta ou indiretamente, bem como qualquer outro servidor ligados ou não a Administração 
Municipal. 
19.8 - Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Pregoeira. 
19.9 - A participação do licitante nesta licitação, implica aceitação de todos os termos deste edital. 
19.10 - Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contrato de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato. 
19.11 - A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvando o disposto no 
parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93. 
19.12 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o 
contraditório. 
19.13 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena: 
19.13.1 - Anexo I - Termo de Referência. 
19.13.2 - Anexo I-A - Quantidade/Preço Estimado  
19.13.3 - Anexo II - Modelo de Credenciamento. 
19.13.4 - Anexo III - Modelo de Declaração de que atende as exigências habilitatórias. 
19.13.5 - Anexo IV - Modelo de Declaração referente a iniexistêcia de fato superveniente. 
19.13.6 - Anexo V - Modelo de Declaração referente ao Art. 7°, XXXIII da Constituição Federal. 
19.13.7 - Anexo VI - Modelo de Declaração do quadro societário e parentesco. 
19.13.8 - Anexo VII - Modelo de Requerimento de benefício de tratamento diferenciado e declaração 
da condição de ME e EPP. 
19.13.9 - Anexo VII - Minuta de Contrato  
 
19.13.10 - Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer divergências 
contratuais por mais privilegiados que os outros sejam. 
 
 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, em 02 de outubro de 2015. 
 
 

 
 
 
 
 

Elilda Maria Bissoli 
Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
01. INTRODUÇÃO 
1.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto contratação de pessoa jurídica especializada 
na organização e realização de concurso público para preenchimento de vagas do quadro efetivo e 
formação do quadro reserva junto ao Município de Afonso Cláudio/ES. 
 
02. JUSTIFICATIVA  
2.1 - O reconhecimento e valorização da formação dos servidores como componentes do processo de 
qualificação, contribuindo para a efetivação das políticas públicas como condição indispensável para 
alcançar níveis excelentes de eficiência e eficácia administrativas.  
2.2 - Obviamente, o ingresso no serviço público mediante concurso público, é condição indispensável 
para que esse cenário possa ser alcançado, ao mesmo tempo em que torna possível a aplicação dos 
princípios básicos da Administração Pública, dentre os quais destacamos a impessoalidade.  
 
03. OBJETIVOS  
3.1 - Este Termo de Referência tem por objetivo definir as metas e as ações a serem desenvolvidas 
pela empresa/instituição a ser contratada pelo Município de Afonso Cláudio/ES, referentes à 
organização e realização de concurso público para preenchimento de vagas do quadro efetivo e 
formação do quadro reserva junto a Prefeitura do Município de Afonso Cláudio/ES. 
 
04. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  
4.1 - Elaboração do cronograma geral, com planejamento detalhado de todos os procedimentos a 
serem adotados referentes à execução dos serviços, e submetê-lo à aprovação da Secretaria 
Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio; 
4.2 - Elaboração de edital para abertura das inscrições, onde deverão constar todas as normas do 
concurso; 
4. 3 - O edital deverá conter a bibliografia de referência para os candidatos; 
4.4 - No edital deverá constar o número da conta bancária indicada pela Prefeitura e estabelecer que 
as inscrições somente poderão ser realizadas após os candidatos terem efetuado o depósito nesta 
conta; 
4.5 - Disponibilizar funcionários para realizar as inscrições dos candidatos em local a ser indicado e 
cedido pela Prefeitura; 
4.6 - Prestar atendimento e esclarecimento aos candidatos e/ou a terceiros em todas as fases do 
processo, disponibilizando correio eletrônico (e-mail), linha telefônica e pessoa para contato; 
4.7 - Coordenação do processo de inscrição;  
4.8 - Confecção do manual do candidato e ficha de inscrição para realização das inscrições do 
Concurso;  
4.9 - Montagem do banco de dados dos candidatos, contendo as informações prestadas pelos 
mesmos, na ficha de inscrição, bem como seu fornecimento à contratante, em meio magnético, após 
da conclusão do processo; 
4.10 - Atendimento especializado aos portadores de deficiência, de acordo com as especificidades 
dos casos apresentados (motora, auditiva, visual); 
4.11 - Elaboração de edital para publicação das inscrições deferidas, informando local, data e horário 
que serão aplicadas as provas; 
4.12 - Elaboração, reprodução, aplicação e correção das provas; 
4.13 - As provas escritas para todos os cargos deverão ser de múltipla escolha, com quatro 
alternativas, com no mínimo 40 (quarenta) questões com 04 (quatro) alternativas, opções (A, B, C, D) 
e uma única resposta correta, cujas respostas posteriormente deverão ser transferidas para o cartão 
resposta. 
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4.14 - O Cartão Resposta será em duas vias, carbonado, contendo ainda, campo onde o candidato 
deverá, obrigatoriamente, transcrever uma frase sugerida, de próprio punho, utilizando-se de letra 
cursiva. 
4.15 - O Cartão Resposta Carbonado deverá ser obrigatoriamente assinado e finalmente depositado 
em um envelope/urna existente na sala de aplicação de provas, que após o final da realização das 
provas será lacrado e colocado sob guarda da comissão Coordenadora do Concurso Público para 
posterior conferência, e a primeira via entregue ao aplicador para posterior correção. 
4.16 - Ao terminar as provas ou findo o horário limite para a sua realização, o candidato entregará ao 
Aplicador de Sala, OBRIGATORIAMENTE, seu Cartão Resposta em duas vias carbonado, 
devidamente preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão resposta ANULADO. 
4.17 - O candidato que descumprir o disposto no item acima, e por ventura sair de posse da primeira 
ou da segunda via do cartão resposta carbonado será automaticamente eliminado do concurso, 
ficando o fato registrado na Ata de Ocorrências da Sala onde prestou o Concurso. 
4.18 - As provas práticas deverão ser constituídas por atividades específicas, de acordo com as 
atribuições de cada cargo ou indicação da contratante; 
4.19 - Prova de Títulos (2ª Fase): A empresa/instituição contratada designará uma Comissão, através 
de prepostos expressamente indicados, para recebimento, análise e julgamento dos títulos 
apresentados, incorporando-se às notas obtidas, as das provas objetivas da primeira fase do 
Concurso.  
4.20 - Publicação do gabarito oficial, no primeiro dia útil após a realização das provas, no site 
eletrônico da contratada e da Prefeitura; 
4.21 - Elaboração de texto para publicação divulgando o resultado final da seleção, com nome, 
número da inscrição e notas obtidas pelo candidato em cada prova e média final, observadas a média 
mínima (5,0) para aprovação, bem como o nome de todos os não aprovados e daqueles que não 
compareceram ao exame; 
4.22 - Exame e julgamento de eventuais recursos interpostos pelos candidatos, com emissão de 
parecer individualizado; 
4.23 - Recorreção das provas e fornecimento de novos relatórios, por força de recursos interpostos, 
se for o caso; 
4.24 - Aplicação de todas as provas para avaliação dos candidatos inscritos, mediante emprego de 
técnicos e profissionais devidamente habilitados para tal fim, compreendendo a confecção do 
caderno de prova e folha de respostas;  
4.25 - Acompanhamento, recebimento e julgamento das provas de títulos, por meio de prepostos 
expressamente indicados, incorporando-se às notas obtidas, as das provas objetivas da primeira fase 
do Concurso Público; 
4.26 - Correção das provas, que deverá se processar por meio eletrônico;  
4.27 - Coordenação e execução da fiscalização no dia da realização do Concurso, compreendendo a 
responsabilidade com a remuneração de todos os indicados para a fiscalização, tais como: fiscais de 
sala, fiscais volantes, coordenadores de área, supervisores, porteiros e serventes;  
4.28 - Elaboração das listas, com indicação dos inscritos, e por ordem de local em que se realizarão 
as provas, além de confecção de Cartão de Identificação, que deverá atender às exigências contidas 
no Edital do Concurso;  
4.29 - Elaboração por ordem de classificação, de relação por cargo, dos candidatos aprovados e 
reprovados, com as respectivas notas obtidas, inclusive dos que inscritos como deficientes, que terão 
lista à parte;  
4.30 - Fornecimento do Manual do Candidato, que dentre outras informações, deverá conter os 
programas das matérias que cairão no Concurso; 
4.31 - Desenvolvimento e elaboração de quaisquer outros documentos necessários ao regular trâmite 
do Concurso; 
4.32 - Obediência ao cronograma incluso no Edital de Concurso Público;  
4.33 - Resposta a possíveis recursos administrativos, por ventura interpostos; 
4.34 - Auxílio logístico na resposta ou na prestação de esclarecimentos a possíveis ações ou 
mandados de segurança, por ventura impetrados;  
4.35 - Responsabilidade pela ampla divulgação do Concurso;  
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4.36 - Responsabilidade pela regular publicação e divulgação do resultado do Concurso; 
4.37 - Apoio técnico e jurídico em todas as etapas do processo seletivo; 
4.38 - Assegurar todas as condições para que a Prefeitura possa fiscalizar a execução dos serviços 
em todas as fases do processo; 
4.39 - Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso, arcando com 
todos os ônus dele decorrentes, exceto se ficar comprovado que a contratada não seja a culpada; 
4.40 - Realização do concurso público com observância de todas as leis municipais relativas ao 
assunto; 
4.41 - Elaboração de relatório final contendo todos os atos decorrentes do concurso público, para 
homologação da Autoridade Municipal; 
4.42 - Serão de responsabilidade da contratante, sem quaisquer ônus para a contratada a publicação 
de editais de abertura de inscrições, bem como a publicação da convocação para as provas e 
resultados finais. 
 
05 - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS: 
5.1 - O processo de realização do concurso será totalmente informatizado, desde as inscrições até o 
seu resultado. 
5.2 - A prestação dos serviços será para elaboração, coordenação e aplicação de Concurso Público 
para a Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, visando provimento de 118 (cento e dezoito) incluindo 
cadastro de reserva, cargos distribuídos entre os níveis Superior, Médio, Fundamental Completo e 
Alfabetizado, conforme abaixo: 
5.3 - CADASTRO DO BANCO DE DADOS:  
Após a realização das inscrições, a Comissão de Concurso Público Municipal, regularmente 
nomeada, encaminhará todas as fichas de inscrição para digitação do banco de dados, conferência e 
confecção do Cartão de Identificação, mediante processamento de Cadastro Geral dos Candidatos.  
5.4 - BANCAS EXAMINADORAS:  
A empresa/instituição regularmente contratada pelo Município de Afonso Cláudio/ES será 
responsável pela contratação e treinamento dos profissionais que irão compor as bancas 
elaboradoras das provas.  
5.5 - PROVAS:  
5.5.1 - A prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório será elaborada de acordo com o cargo 
e as questões da prova versarão sobre assuntos do programa das matérias constantes no Manual do 
Candidato a ser entregue no ato da inscrição, bem como as questões serão do tipo múltipla escolha, 
com 04 (quatro) opções (A, B, C, D) e uma única resposta correta.  
5.5.2 - Prova de Títulos (2ª Fase): A empresa/instituição contratada designará uma Comissão, através 
de prepostos expressamente indicados, para recebimento, análise e julgamento dos títulos 
apresentados, incorporando-se às notas obtidas, as das provas objetivas da primeira fase do 
Concurso.  
5.6 - CADERNO DE QUESTÕES:  
Ficará sob a responsabilidade da empresa/instituição regularmente contratada, o preparo do caderno 
de questões de todas as disciplinas suficientes para atendimento dos candidatos inscritos no 
Concurso.  
A impressão dos cadernos de provas deverá ser feita em equipamento digital e com tinta de cor preta.  
Os cadernos de provas terão capa contendo instruções aos candidatos, de acordo com as normas 
previstas em Edital.  
Os cadernos de provas serão acondicionados em envelopes plásticos com lacre de segurança, 
divididos e indicados por sala e local de aplicação de provas. 
 Haverá uma reserva para atender alguma eventualidade.  
5.7 - FOLHAS DE RESPOSTAS:  
As respostas dos quesitos propostos nas provas de questão de múltipla escolha serão assinaladas, 
pelos candidatos, em folhas de respostas especialmente preparadas para leitura óptica.  
A elaboração das folhas de respostas, bem como a sua impressão, será de responsabilidade da 
empresa/instituição devidamente contratada pelo Município de Afonso Cláudio.  
5.8 - APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS:  
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A empresa/instituição contratada se responsabilizará pela elaboração, coordenação e execução da 
fiscalização de provas, transporte e recebimento de todo material a ser utilizado no dia do concurso, 
compreendendo a responsabilidade com a remuneração de todos os indicados para a fiscalização, 
sendo 02 (dois) fiscais devidamente identificados por sala, além dos coordenadores de área, 
secretárias, supervisores e fiscais volantes.  
5.9 - CORREÇÃO DAS PROVAS:  
A correção das provas de múltipla escolha será feita através de processo eletrônico, devendo ser 
utilizada a leitura óptica. As informações contidas nas folhas de respostas preenchidas pelos 
candidatos deverão ser gravadas através de meio magnético para processamento. 
5.10 - RESULTADO:  
A empresa/instituição contratada deverá emitir as seguintes listagens:  
a) relação geral dos candidatos, em ordem de classificação por cargo, contendo número de inscrição, 
nome, RG, CPF, escore bruto e padronizado por disciplina, total de pontos e classificação;  
b) listagem de candidatos classificados por cargo, com respectivas notas obtidas;  
c) listagem de candidatos classificáveis por cargo, com respectivas notas obtidas;  
d) listagem de candidatos reprovados por cargo, com respectivas notas obtidas;  
e) outras relações que o Município vier a solicitar.  
5.11 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:  
A empresa/instituição regularmente contratada deverá obedecer o cronograma de atividades do 
Concurso, conforme normas contidas no respectivo Edital.  
 
06 - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  
6.1 - O Prazo de vigência contratual será de 05 (cinco) meses, a contar da data da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado se for de interesse da Administração e desde que ocorra alguma 
das hipóteses previstas no artigo 57 da Lei 8.666/93. 
6.2 - O prazo para execução total do objeto licitado será de 90 (noventa) dias, contados a partir da 
assinatura do contrato.  
 
07 - VALOR ESTIMADO E FORMA DE PAGAMENTO:  
O valor máximo estimado a ser disponibilizado pelo Município de Afonso Cláudio/ES, para pagamento 
dos serviços a serem contratados, totaliza a importância de R$ 189.900,00 (cento e oitenta e nove mil 
e novecentos reais), valor este que se configura no teto orçamentário previsto, podendo sofrer 
reduções com base nas propostas de preços ofertadas no Certame Licitatório. 
O valor estimado tem como base o número de 4.000 (quatro mil) candidatos inscritos, considerando a 
média de candidatos inscritos em dois concursos realizados no ano de 2002 e 2008. 
O pagamento dos serviços prestados será efetuado pela Administração, em moeda corrente, 
conforme valor firmado no Instrumento Contratual, na forma dos itens a seguir:  
a) A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES realizará, por intermédio da empresa/instituição 
contratada, as inscrições de acordo com a oferta de cargos constantes no Edital do Concurso, pelas 
quais serão arrecadadas taxas através da rede bancária, com valor a ser estipulado no mencionado 
Edital, sendo as mesmas creditadas em conta específica do Tesouro Municipal.  
b) Concluídas as inscrições, a Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES fará o devido levantamento 
do valor efetivamente arrecadado, e este valor destinar-se-á ao pagamento do valor contratual à 
empresa/instituição contratada.  
c) Caso o valor acima referido não seja suficiente para o pagamento do valor total contratado, o 
Município fará a complementação com recursos próprios oriundos do Tesouro Municipal.  
d) Os pagamentos serão efetuados na seguinte disponibilização: 50% (cinquenta por cento) do valor 
total contratado será pago até 03 (três) dias após o encerramento das inscrições; 30% (trinta por 
cento) do valor será pago até 05 (cinco) dias antes da realização das provas do Concurso; 10% (dez 
por cento) do valor será pago até 02 (dois) dias após a divulgação do resultado do Concurso; e 10% 
(dez por cento) do mencionado valor será pago até 02 (dois) dias após a homologação do Concurso. 
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08 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
A empresa/instituição interessada, caso venha a se sagrar vencedora do Certame Licitatório a se 
realizar, deverá instalar Unidade de Apoio, com toda infraestrutura necessária para a perfeita 
execução dos serviços, na sede do Município de Afonso Cláudio/ES.  
8.1 - A execução dos serviços deverá ser feita através de pessoas idôneas, capacitadas e 
qualificadas, assumindo a empresa/instituição contratada total responsabilidade por quaisquer danos 
ou faltas que venham a ser cometidos durante a vigência contratual.  
8.2 - Este Termo de Referência deverá ser plenamente observado quando da execução dos serviços, 
cabendo ao Município de Afonso Cláudio/ES exercer a fiscalização das atividades.  
8.3 - A empresa/instituição a ser contratada pelo Município de Afonso Cláudio/ES deverá firmar 
declaração de responsabilidade, assinada por pessoa com poderes para tanto, com firma 
devidamente reconhecida por cartório competente, sob as penas da Lei, a cerca do sigilo absoluto 
das provas, sendo que qualquer vazamento das mesmas pela contratada implicará em rescisão 
contratual com aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções, assegurada a ampla defesa.  
8.4 - Fica designado como Gestor do Contrato o servidor Fábio de Souza Gomes. 
 
 
 
FÁBIO DE SOUZA GOMES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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QUADRO GERAL 
 

Carreira Cargo 
Carga 

Horária 
Vagas p/ 

Concurso 
Cadastro de 

reserva 

I Gari 40  CR 

I Merendeira 40  CR 

I Serviçal 40 02 CR 

I Trabalhador Braçal 40 02 CR 

I Vigia 40 01 CR 

II Auxiliar de Serviços Gerais 40  CR 

II Coveiro 40 01 CR 

II Atendente de Posto de Correios 40  CR 

II Auxiliar de Creche 40 15 CR 

III Agente Fiscal 40  CR 

III Auxiliar de Biblioteca 40  CR 

III Auxiliar de Escriturário 40 02 CR 

III Auxiliar de Mecânico 40  CR 

III Auxiliar de Secretaria Escolar 40 02 CR 

III Agente de Defesa Civil 40 02 CR 

III Telefonista 40 01 CR 

IV Calceteiro 40  CR 

IV Eletricista 40  CR 

IV Escriturário 40 02 CR 

IV Pedreiro 40  CR 

IV Soldador 40  CR 

V Almoxarife 40 01 CR 

V Desenhista 40  CR 

V Fiscal de Renda 40 01 CR 

V Mecânico 40  CR 

V Motorista 40 05 CR 

V Técnico Agrícola 40  CR 

V Técnico em Meio Ambiente 40 01 CR 

VI Assistente Administrativo 40  CR 

VI Tesoureiro 40 01 CR 

VI Topógrafo 40  CR 

VII Operador de Máquina 40 05 CR 

VII Operador de Trator Agrícola 40  CR 

VIII Advogado 40  CR 

VIII Auditor Público Interno 40 01 CR 

IX Engenheiro Agrônomo 40 01 CR 

IX Biólogo 40 01 CR 

X Procurador Municipal 40 02 CR 

X Contador 40 02 CR 

X Engenheiro Civil 40 01 CR 

 TOTAL VAGAS CONCURSO  52  
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QUADRO DA SAÚDE 
 

Classes de Cargos 
Carga 

Horária 
Vagas p/ 

Concurso 
Cadastro de 

reserva 

Assistente Social 40 03 CR 

Atendentes para Consultório Odontológico 40 05 CR 

Atendente de Farmácia 40 01 CR 

Enfermeiros para Unidades 40 02 CR 

Enfermeiros p/ ESF 40 04 CR 

Enfermeiro Regulador 40 01 CR 

Farmacêutico/Bioquímico 20 02 CR 

Fisioterapeuta 40 02 CR 

Fonoaudiólogo 40 01 CR 

Médico Autorizador 20  CR 

Médico Regulador 20 01 CR 

Médico em Segurança do Trabalho 20 01 CR 

Médico Clínico Geral 20  CR 

Médico Ginecologista-Obstetra 20 02 CR 

Médico Pediatra 20 02 CR 

Médico Veterinário 40 01 CR 

Médico Radiologista 20  CR 

Médico ESF 40  CR 

Nutricionista 40 01 CR 

Odontólogo 40  CR 

Odontólogo do ESF 40 03 CR 

Psicólogo 40 06 CR 

Supervisor de endemias 40  CR 

Técnico em enfermagem 40 05 CR 

Técnico em Prótese Dentária 20  CR 

Técnico em RX 30 01 CR 

Técnico para Laboratório 40 01 CR 

Técnico em Segurança do Trabalho 40 01 CR 

Terapeuta Ocupacional 40 01 CR 

TOTAL VAGAS CONCURSO  47  
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QUADRO DA EDUCAÇÃO 
 

 
Identificação do Cargo 

  
Vagas p/ 
Concurso 

Cadastro de 
Reserva 

MaPA 
Berçário ao 5º ano do Ensino 

Fundamental 
 10 CR 

MaPB 

Língua Portuguesa 02 

10 CR 

Matemática 01 

Ciências 01 

Geografia 01 

Artes 01 

Educação Física 03 

Técnicas Agrícolas 01 

MaPP    CR 

TOTAL VAGAS 
CONCURSO 

  20  
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ANEXO II 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 
 

CREDENCIAMENTO 
 

(modelo) 
 
 
À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 
 
 
 
 
 
A empresa ------------------------------------------------- inscrita no CNPJ sob o nº ---------------------, por 
intermédio de seu representante legal Sr (a) -----------------------, portador (a) do CPF nº --------------- e 
RG nº --------------------, vem pela presente, informar a Vossa Senhoria que o (a) Sr. (a) --------------------
--------, portador do CPF nº ----------- e RG nº -------------(apresentar o original) é pessoa autorizada a 
representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em 
epígrafe, podendo para tanto, oferecer lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, 
assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame. 
 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ter firma reconhecida em cartório 
Obs. 02: Deverá ser apresentado no credenciamento 
. 
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ANEXO III 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS 
 

(modelo) 
 
 
 
A empresa ------------------------------------------------- inscrita no CNPJ sob o nº ---------------------, por 
intermédio de seu representante legal Sr (a) -----------------------, portador (a) do CPF nº --------------- e 
RG nº --------------------, DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei n° 
10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame 
epigrafado, em obediência ao disposto no inc. VII, do art. 4°, da Lei n° 10.520/02. 
 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado fora dos envelopes de proposta e documentação. 
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ANEXO IV 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

(modelo) 
 
 
 
A empresa ------------------------------------------------- inscrita no CNPJ sob o nº ---------------------, por 
intermédio de seu representante legal Sr (a) -----------------------, portador (a) do CPF nº --------------- e 
RG nº --------------------, DECLARA para os devidos fins à inexistência de fato superveniente impeditivo 
à sua participação no Processo Licitatório.  
 
 
Local e Data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de documentação. 
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ANEXO V 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA 

 
(modelo) 

  
 
 
 
 
A empresa ------------------------------------------------- inscrita no CNPJ sob o nº ---------------------, por 
intermédio de seu representante legal Sr (a) -----------------------, portador (a) do CPF nº --------------- e 
RG nº --------------------, DECLARA, para fins do disposto no inc. V, do art 27, da Lei nº 8.666/93, 
acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento ao disposto no 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República. 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (-----). 
 
 
Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de documentação. 
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ANEXO VI 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 
 

DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO E PARENTESCO 
 

(modelo) 
 

 
 

 
A empresa ---------------------------------------------------------------- inscrita no CNPJ sob o nº --------------------, 
por intermédio de seu representante legal Sr (a) -------------------------------------------, portador (a) do CPF 
nº ---------------------------------------------- e RG nº --------------------, DECLARA, para os devidos fins que 
não possui em seu quadro societário: sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor 
público ou dirigente da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, bem como, empregado de empresa 
pública ou de sociedade de economia mista e que não possui qualquer tipo de parentesco, até o 3º 
(terceiro) grau, incluindo os afins, com o Prefeito, com o Vice-Prefeito, com os Secretários, com a 
Procuradora Geral, com a Pregoeira, equipe de apoio e com os membros da Comissão de Licitação. 
 

 
 
 
Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de documentação. 
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ANEXO VII 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 
 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO DA 
CONDIÇÃO DE ME E EPP 

 
(modelo) 

 
 

À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES 
 
 
 
A empresa ----------------------------------------------------- inscrita no CNPJ sob nº ---------------------, por 
intermédio de seu representante legal Sr (a) ------------------------------------------, portador (a) do CPF nº -
------------------------------------ e RG nº ------------------------------, solicita na condição de 
MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na Tomada de 
Preços em epígrafe, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos 
art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do art. 
3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 
 
Como prova da referida condição, apresentamos a Certidão Simplificada emitida pela Junta 
Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 
 

Atenciosamente,  
 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome da Proponente 
Nome do representante legal 
 

 
 
 
 
 

Obs. 01: Deverá ser apresentado junto com os documentos de Credenciamento. 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 
 

CONTRATO Nº ____/2015 
 

 
Contrato de prestação de serviços que entre si 
celebram o Município de Afonso Cláudio/ES e a 
Empresa __________________________________. 

 
 
PREÂMBULO 
Município de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ/MF nº 27.165.562/0001-41, com sede estabelecida à Praça da Independência, nº 
341, Centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Berger Costa, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº ________ e RG nº ________, residente 
e domiciliado na Rua Azulina de Souza Manso, nº 203, 2º andar, Bairro João Duarte Manso, nesta 
cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE ou PREFEITURA e, de outro lado a 
Empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº________, estabelecida 
na _______________________________________, neste ato representada pelo Sr. 
___________________________, inscrito no CPF sob nº ________ e RG nº ________, residente e 
domiciliado na _______________________, adiante denominado simplesmente CONTRATADA, têm 
entre si, justo e contratado, por esta e na melhor forma de direito a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 
DO QUADRO EFETIVO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, nos termos do Processo Nº 
007197/2015, da Secretaria Municipal de Administração e certame licitatório, Pregão Presencial nº 
056/2015 e, se regerá através das normas da Lei Nº. 8.666/93, suas alterações, demais normas 
pertinentes à matéria, bem como pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Prestação de serviços de organização e realização de concurso público para preenchimento de 
vagas do quadro efetivo e formação de cadastro de reserva junto ao Município de Afonso Cláudio/ES, 
conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, parte 
integrante deste Contrato independente de transcrição. 
1.2 - Descrição dos serviços: 
1.2.1 - Elaboração do cronograma geral, com planejamento detalhado de todos os procedimentos a 
serem adotados referente à execução dos serviços, e submetê-lo à aprovação da Secretaria 
Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 
1.2.2 - Elaboração de edital para abertura das inscrições, onde deverão constar todas as normas do 
concurso. 
1.2.3 - O edital deverá conter a bibliografia de referência para os candidatos. 
1.2.4 - No edital deverá constar o número da conta bancária indicada pela Prefeitura e estabelecer 
que as inscrições somente poderão ser realizadas após os candidatos terem efetuado o depósito 
nesta conta. 
1.2.5 - Disponibilizar funcionários para realizar as inscrições dos candidatos em local a ser indicado e 
cedido pela Prefeitura. 
1.2.6 - Prestar atendimento e esclarecimento aos candidatos e/ou a terceiros em todas as fases do 
processo, disponibilizando correio eletrônico (e-mail), linha telefônica e pessoa para contato. 
1.2.7 - Coordenação do processo de inscrição.  
1.2.8 - Confecção do manual do candidato e ficha de inscrição para realização das inscrições do 
Concurso.  
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1.2.9 - Montagem do banco de dados dos candidatos, contendo as informações prestadas pelo 
mesmos, na ficha de inscrição, bem como seu fornecimento à contratante, em meio magnético, após 
da conclusão do processo. 
1.2.10 - Atendimento especializado aos portadores de deficiência, de acordo com as especificidades 
dos casos apresentados (motora, auditiva, visual). 
1.2.11 - Elaboração de edital para publicação das inscrições deferidas, informando local, data e 
horário que serão aplicadas as provas. 
1.2.12 - Elaboração, reprodução, aplicação e correção das provas. 
1.2.13 - As provas escritas para todos os cargos deverão ser de múltipla escolha, com quatro 
alternativas, com no mínimo 40 (quarenta) questões com 04 (quatro) alternativas, opções (A, B, C, D) 
e uma única resposta correta, cujas respostas posteriormente deverão ser transferidas para o cartão 
resposta. 
1.2.14 - O Cartão Resposta será em duas vias, carbonado, contendo ainda, campo onde o candidato 
deverá, obrigatoriamente, transcrever uma frase sugerida, de próprio punho, utilizando-se de letra 
cursiva. 
1.2.15 - O Cartão Resposta Carbonado deverá ser obrigatoriamente assinado e finalmente 
depositado em um envelope/urna existente na sala de aplicação de provas, que após o final da 
realização das provas será lacrado e colocado sob guarda da comissão Coordenadora do Concurso 
Público para posterior conferência, e a primeira via entregue ao aplicador para posterior correção. 
1.2.16 - Ao terminar as provas ou findo o horário limite para a sua realização, o candidato entregará 
ao Aplicador de Sala, OBRIGATORIAMENTE, seu Cartão Resposta em duas vias carbonado, 
devidamente preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão resposta ANULADO. 
1.2.17 - O candidato que descumprir o disposto no item acima, e por ventura sair de posse da 
primeira ou da segunda via do cartão resposta carbonado será automaticamente eliminado do 
concurso, ficando o fato registrado na Ata de Ocorrências da Sala onde prestou o Concurso. 
1.2.18 - As provas práticas deverão ser constituídas por atividades específicas, de acordo com as 
atribuições de cada cargo ou indicação da contratante; 
1.2.19 - Prova de Títulos (2ª Fase): A empresa/instituição contratada designará uma Comissão, 
através de prepostos expressamente indicados, para recebimento, análise e julgamento dos títulos 
apresentados, incorporando-se às notas obtidas, as das provas objetivas da primeira fase do 
Concurso.  
1.2.20 - Publicação do gabarito oficial, no primeiro dia útil após a realização das provas, no site 
eletrônico da contratada e da Prefeitura. 
1.2.21 - Elaboração de texto para publicação divulgando o resultado final da seleção, com nome, 
número da inscrição e notas obtidas pelo candidato em cada prova e média final, observada a média 
mínima (5,0) para aprovação, bem como o nome de todos os não aprovados e daqueles que não 
compareceram ao exame. 
1.2.22 - Exame e julgamento de eventuais recursos interpostos pelos candidatos, com emissão de 
parecer individualizado. 
1.2.23 - Recorreção das provas e fornecimento de novos relatórios, por força de recursos interpostos, 
se for o caso; 
1.2.24 - Aplicação de todas as provas para avaliação dos candidatos inscritos, mediante emprego de 
técnicos e profissionais devidamente habilitados para tal fim, compreendendo a confecção do 
caderno de prova e folha de respostas. 
1.2.25 - Acompanhamento, recebimento e julgamento das provas de títulos, por meio de prepostos 
expressamente indicados, incorporando-se às notas obtidas, as das provas objetivas da primeira fase 
do Concurso Público. 
1.2.26 - Correção das provas, que deverá se processar por meio eletrônico.  
1.2.27 - Coordenação e execução da fiscalização no dia da realização do Concurso, compreendendo 
a responsabilidade com a remuneração de todos os indicados para a fiscalização, tais como: fiscais 
de sala, fiscais volantes, coordenadores de área, supervisores, porteiros e serventes.  
1.2.28 - Elaboração das listas, com indicação dos inscritos, e por ordem de local em que se realizarão 
as provas, além de confecção de Cartão de Identificação, que deverá atender às exigências contidas 
no Edital do Concurso.  
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1.2.29 - Elaboração por ordem de classificação, de relação por cargo, dos candidatos aprovados e 
reprovados, com as respectivas notas obtidas, inclusive dos que inscritos como deficientes, que terão 
lista à parte.  
1.2.30 - Fornecimento do Manual do Candidato, que dentre outras informações, deverá conter os 
programas das matérias que cairão no Concurso. 
1.2.31 - Desenvolvimento e elaboração de quaisquer outros documentos necessários ao regular 
trâmite do Concurso. 
1.2.32 - Obediência ao cronograma incluso no Edital de Concurso Público.  
1.2.33 - Resposta a possíveis recursos administrativos, por ventura interpostos. 
1.2.34 - Auxílio logístico na resposta ou na prestação de esclarecimentos a possíveis ações ou 
mandados de segurança, por ventura impetrados.  
1.2.35 - Responsabilidade pela ampla divulgação do Concurso.  
1.2.36 - Responsabilidade pela regular publicação e divulgação do resultado do Concurso. 
1.2.37 - Apoio técnico e jurídico em todas as etapas do processo seletivo. 
1.2.38 - Assegurar todas as condições para que a Prefeitura possa fiscalizar a execução dos serviços 
em todas as fases do processo. 
1.2.39 - Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso, arcando com 
todos os ônus dele decorrentes, exceto se ficar comprovado que a contratada não seja a culpada. 
1.2.40 - Realização do concurso público com observância de todas as leis municipais relativas ao 
assunto. 
1.2.41 - Elaboração de relatório final contendo todos os atos decorrentes do concurso público, para 
homologação da Autoridade Municipal. 
1.2.42 - Serão de responsabilidade da contratante, sem quaisquer ônus para a contratada a 
publicação de editais de abertura de inscrições, bem como a publicação da convocação para as 
provas e resultados finais. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
2.1 - Pelo serviço aqui contratado, a Contratante pagará à Contratada, conforme cronograma 
estabelecido na Cláusula Terceira, a importância de R$ ______(valor numérico)______-______(valor 
por extenso)______, conforme proposta apresentada pela Contratada, constante da planilha anexa. 
2.2 - O valor contratado é fixo e irreajustável. 
2.3 - No preço contratado já estão incluídos todos os custos e despesas, dentre eles, direitos 
trabalhistas, encargos sociais, seguros, transporte, embalagens, impostos, taxas, supervisão e 
quaisquer outros benefícios e custos, bem como demais despesas necessárias à perfeita conclusão 
do objeto que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação dos serviços. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
3.1 - Findo o prazo de inscrição no concurso público e realizado o levantamento do valor arrecadado 
com o pagamento das taxas de inscrição, a Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES pagará à 
Contratada pelos serviços prestados, conforme cronograma abaixo: 
- 50% (cinquenta por cento) do valor contratado: no prazo máximo de 03 (três) dias após o 
encerramento das inscrições; 
- 30% (trinta por cento): em até 05 (dias) anteriores à data da aplicação das provas; 
- 10% (dez por cento): em até 02 (dois) após a data da divulgação do resultado do concurso público 
e, 
- 10% (dez por cento): em até 02 (dois) dias após a data de homologação do concurso público. 
3.2 - A efetuação do pagamento fica condicionada a apresentação, por parte do Contratado, dos 
Certificados de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 
3.3 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações 
que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 
3.4 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio não se responsabilizará por quaisquer autuações 
fiscais ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da vencedora do 
certame, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc. 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS FONTES DE RECURSOS 
4.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da dotação orçamentária 
constante do orçamento municipal, a saber: 0701.0412200122.042 33903900000 Ficha: 0231 Fonte: 
10000000 - Recursos Ordinários 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO PARA EXECUÇÃO 
5.1 - O prazo de vigência contratual será de 05 (cinco) meses, a contar da data de assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado se for de interesse da Administração e desde que ocorra alguma 
das hipóteses previstas no artigo 57 da Lei 8.666/93. 
5.2 - O prazo para execução total do objeto licitado será 90 (noventa) dias, contados a partir da 
assinatura do contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
6.1 - Compete ao CONTRATADO: 
6.1.1 - Executar o objeto contratado conforme quantidade, prazo e demais condições estabelecidas 
neste instrumento e Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação, parte integrante do 
Contrato, independente de transcrição. 
6.1.2 - Instalar Unidade de Apoio na Sede do Município de Afonso de Cláudio/ES, com toda 
infraestrutura necessária para a perfeita execução dos serviços. 
6.1.3 - Entregar no ato da assinatura do Contrato, DECLARAÇAO DE RESPONSABILIDADE, 
firmando compromisso de sigilo absoluto das provas, devidamente assinada pelo representante 
legal, com poderes para tanto e com firma reconhecida em cartório.  
6.1.3.1 - Qualquer vazamento de informações pela Contratada implicará em rescisão contratual com 
aplicação de multa, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, assegurada a ampla defesa e 
contraditório.   
6.1.4 - Responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições, tais como impostos, taxas ou outros 
que decorram direta ou indiretamente da execução do objeto. 
6.1.5 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste instrumento, como estabelece no art. 71 da Lei nº 8.666/93. 
6.1.6 - Utilizar, na execução dos serviços contratados, pessoal que atenda aos requisitos de 
qualificação necessária ao exercício das atividades que lhe foi confiada: 
a) qualificação para exercício das atividades que lhe forem confiadas; 
b) bons princípios de urbanidade; 
c) pertencer ao quadro de empregados da contratada. 
6.1.7 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência à 
Contratante,respondendo integralmente por sua omissão. 
6.1.8 - Apresentar documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. 
6.1.9 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, 
materiais ou pessoais causados pela Contratada, seus empregados, ou prepostos à Contratante, ou a 
terceiros. 
6.1.10 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e 
quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido 
em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a Contratante de qualquer responsabilidade. 
6.1.11 - Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
6.1.12 - Cumprir as cláusulas de responsabilidade e obrigações contidas no Termo de Referência, 
Anexo I do Edital de Licitação, parte integrante do Contrato independente de transcrição. 
6.1.13 - Não ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços ou produtos objeto deste 
contrato. 
 
6.2 - Compete a CONTRATANTE: 
6.2.1 - Efetuar o pagamento nos termos estabelecidos neste Contrato. 
6.2.2 - Designar servidor(es) responsável(eis) pelo acompanhamento e fiscalização do objeto deste 
Contrato. 
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6.2.3 - Oferecer todos os subsídios necessários ao cumprimento do objeto. 
6.2.4 - Cumprir as cláusulas de responsabilidade e obrigações contidas no Termo de Referência - 
Anexo I do Edital de Licitação, parte integrante do Contrato independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
7.1 - A Contratada obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou 
supressões que se fizerem necessários nos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
contratado atualizado, exceto as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes 
contratantes, nos termos do art. 65, § 1º e 2º, inciso II, da Lei 8.666/1993 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
8.1 - A contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - DO VÍNCULO 
9.1 - O presente não gera ao Contratado qualquer vínculo empregatício e ao Contratante nenhum 
encargo social ou trabalhista, sujeitando-se as partes aos princípios e normas estabelecidas pela Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
10.1 - A execução deste Contrato será acompanhada pelo Secretário Municipal de Administração - 
Sr. Fábio de Souza Gomes, designado pela Administração, nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, 
dando também cumprimento as normas estabelecidas nos Artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64. 
10.2 - Cabe a Contratante a seu critério exercer, ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas 
as fases de execução dos serviços contratados, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, os prazos e 
as disposições do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO 
11.1 - O presente contrato regulamenta-se pelas normas contidas na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, 
alterações posteriores e demais normas pertinentes à matéria. 
11.2 - São partes integrantes do Contrato independentemente de transcrição: 
11.2.2- Edital de Pregão Presencial nº 056/2015 e Anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
12.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste 
instrumento. 
12.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão do fornecimento nos prazos estipulados; 
IV - o atraso injustificado no fornecimento/ do objeto da prestação dos serviços; 
V - a paralisação da prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
VI - a subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do art. 67 da Lei 
nº 8.666/93; 
IX - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 
X - a dissolução da sociedade; 
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
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XII - razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
XIII - a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato; 
12.2.1 A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de 
justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
12.3 - A rescisão do contrato poderá ser: 
I - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I à 
XIII do item 12.2; 
II - amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a administração; 
III - judicial, nos termos da legislação. 
12.3.1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada do Prefeito Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13.1 - Pelo não cumprimento de qualquer cláusula deste Contrato por parte do Contratado, a este 
será aplicada: 
13.1.1 - Advertência por escrito. 
13.1.2 - Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor 
corrigido do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se os serviços não forem iniciados na 
data prevista, sem justificativa aprovada pela Contratante. 
13.1.3 - Suspensão temporária da participação de licitação, ou impedimento de contratar com a 
administração por prazo de 02 (dois) anos. 
13.1.4 - Declaração de inidoneidade, quando a firma sem justa causa não cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé a juízo da administração. 
13.2 - Ficam ressalvadas os casos fortuitos e de força maior, desde que comunicados por escrito no 
prazo de 05 (cinco) dias, a partir de suas ocorrências e aceitos pela P.M.A.C. 
13.3 - As sanções previstas no item 15.1, poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de 
rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa previa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis nos 
casos dos subitens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 13.1.4, a partir do 
recebimento das mesmas. 
13.4 - As sanções estabelecidas nos subitem 13.1.3 e 13.1.4, são de competência do Prefeito 
Municipal. 
13.5 - As multas previstas deverão ser recolhidas no Município, dentro do prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contados da data da notificação para esse fim. 
13.6 - As multas aqui referidas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão exigíveis 
desde a data do ato, fato ou omisso que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas da caução, 
de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO  
14.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial dos Municípios do Espírito 
Santo, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio, ES, para dirimir quaisquer questões 
oriundas da presente Contratação. 
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E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
Afonso Cláudio/ES, em _____ de ______________ de 2015. 
 
 
 
 
 

Município de Afonso Cláudio 
WILSON BERGER COSTA 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 

_________________________ 
Contratada 

 
Testemunhas: 
 
01)___________________________                  02)___________________________ 

 


