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PREFEITURA MUN. DE TAQUARANA/AL 
 
 
 

FLS.:______________________________ 

 
ASS.: ______________________________ 

 

 

Senhor Licitante, 

  Solicito a V. S.ª preencher o protocolo de entrega de edital abaixo e remetê-lo ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, através do fax n.º (82) 3425-1398, ou e-mail 

cpl.taquarana@hotmail.com. 

  O não preenchimento do protocolo de entrega do edital exime a Presidente da 

Comissão de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como, de quaisquer informações adicionais. 

  Obs.: Este protocolo só terá validade para Comissão Permanente de Licitação se 

estiver devidamente assinado e carimbado pelo representante da empresa e/ou pelo responsável 

que retirou o edital. 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 09/2018 - 

REPUBLICADA 

 

DADOS DA EMPRESA 

 

RAZÃO SOCIAL: ......................................................................................................................... 

 

C.N.P.J. N .º .................................................................................................................................... 

 

ENDEREÇO.................................................................................................................................... 

 

CEP .................................................... CIDADE / ESTADO ........................................................... 

 

TELEFONE: ....................................................................................... FAX ................................... 

 

E-MAIL: ........................................................................................................................................... 

 

NOME DA PESSOA PARA CONTATO: ...................................................................................... 

 

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL:  

 

........................................................................................................................................................... 

 

 

Remos cópia do instrumento convocatório acima identificado assinado e carimbado  

 

Taquarana/ Alagoas ............. de ...................... de 2018. 

 

........................................................................................... 

Assinatura /carimbo 

 

 

mailto:cpl.taquarana@hotmail.com.


 
  

  
 

ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

 

2 

 

PREFEITURA MUN. DE TAQUARANA/AL 
 
 
 

FLS.:______________________________ 

 
ASS.: ______________________________ 

 

 

 

EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 09/2018  

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 07-2018000003740 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação, devidamente designada pela Portaria nº 416 de 24 de novembro de 2017, torna público 

para o conhecimento dos interessados, que na data, horário e local abaixo indicados, fará realizar 

licitação na modalidade Tomada de Preço, pelo critério de julgamento do tipo TÉCNICA E 

PREÇO, conforme descrito neste Edital, e em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações 

e a Lei Complementar 123/2006. 

 

DATA, HORÁRIO E ENDEREÇO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES 

LOCAL: Rua Cícero Rodrigues, Nº 47, Centro, Taquarana – Alagoas 

DATA DE ABERTURA: 20/12/2018 

HORÁRIO: 09hs:00mim 

 

A presente licitação e a contratação dela decorrente têm fundamento legal na Lei Federal nº 8.666 

de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. SERVIÇOS A LICITAR 

O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para planejar, organizar, realizar 

provas e processar resultados de concurso público e processo seletivo para provimento de cargos 

efetivos neste município, conforme condições e especificações estabelecidas neste Instrumento 

Convocatório. 

 

1.2. Os serviços deverão ser executados em observância às especificações contidas no Anexo V – 

Especificações do Objeto, obedecendo às condições deste Edital e da proposta vencedora. 

 

1.2.1. Os prazos para execução e conclusão dos serviços objeto desta licitação, será de 180 (cento 

e oitenta (dias) contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por 

igual período; 

1.2.2. A eventual reprovação dos serviços, em qualquer fase de execução, não implicará em 

alteração dos prazos, nem eximirá a contratada da aplicação das multas contratuais; 

1.2.3. O prazo para conclusão dos serviços poderá ser alterado nas hipóteses previstas no contrato; 

1.2.4. O recebimento se dará com base no art. 73, inciso I da lei 8.666/93. 

1.2.5. O prazo de vigência do contrato, oriundo deste certame, será de 12 (doze) meses contados a 

partir da data de sua celebração. 

 

2.  DO PREÇO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

2.1. Para pagamento dos serviços decorrentes desta licitação os recursos financeiros serão 

provenientes da Funcional Programática 03.0100.04.122.00012.003 – Manutenção das Atividades 

da Secretaria de Administração e Finanças, Elemento de Despesas 3390.39 - Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
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PREFEITURA MUN. DE TAQUARANA/AL 
 
 
 

FLS.:______________________________ 

 
ASS.: ______________________________ 

 

 

2.2. Quando da apresentação do relatório final do concurso a Contratada deverá apresentar 

planilha de despesas e receitas ao Contratante. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Somente poderão participar da presente licitação empresas do ramo pertinente ao objeto deste 

certame regularmente constituída e em operação no território nacional. 

 

3.2. É vedada a participação de empresas submetidas a sanções administrativas declaratórias de 

inidoneidade, suspensivas do direito de participar em licitações públicas ou impedidas de que 

contratem com órgãos da administração federal, estadual ou municipal. 

 

3.3. Neste certame seletivo é vedada ainda, a participação de empresas em consórcio. 

 

3.4. Não poderão participar as empresas ou instituições das quais participem, dirigentes ou 

servidores das entidades promotoras desta licitação, relacionadas no preâmbulo 

 

3.5. Não poderão participar as empresas, inclusive suas filiais, que façam parte de um mesmo grupo 

econômico ou financeiro, e/ou empresas que tenham diretores, acionistas com mais de 5% de 

participação, ou representantes legais comuns e as que dependam econômica ou financeiramente de 

outra empresa ou a subsidiem. 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 

4.1. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Instrumento Convocatório, por 

irregularidades, devendo protocolar na sede da Prefeitura Municipal de Taquarana situada na 

Praça Papa João Paulo II, nº 04, Centro, o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada 

para abertura dos envelopes de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de Preço devendo a 

Comissão julgar e responder a impugnação em até 03 dias úteis. 

4.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Instrumento Convocatório a licitante 

que não o fizer até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de Habilitação, hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

4.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório da decisão a ela pertinente. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DO CREDENCIAMENTO, DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA 

TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇOS 

 

5.1. Os documentos do credenciamento deverão ser entregues no dia, hora e local referido no 

preâmbulo deste instrumento, fora dos envelopes “1”, “2” e “3”. Os envelopes serão entregues no 

local determinado nesta Tomada de Preços, até o dia e horário aprazados para abertura, 

devidamente lacrados e apensos, contendo os caracteres da forma a seguir: 

 

1) PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA/AL 

    TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2018 - REPUBLICADA 

    LICITANTE: XXXXXXXXXXXXXXX 

    CNPJ Nº XXXXXXXXXXX 

    ENVELOPE Nº 1 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
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PREFEITURA MUN. DE TAQUARANA/AL 
 
 
 

FLS.:______________________________ 

 
ASS.: ______________________________ 

 

 

2) PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA/AL 

    TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2018 - REPUBLICADA 

    LICITANTE: XXXXXXXXXXXXXXX 

    CNPJ Nº XXXXXXXXXXX 

    ENVELOPE Nº 2 (PROPOSTA TÉCNICA) 

 

3) PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA/AL 

    TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2018 - REPUBLICADA 

    LICITANTE: XXXXXXXXXXXXXXX 

    CNPJ Nº XXXXXXXXXXX 

    ENVELOPE Nº 3 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

 

5.2. Do Credenciamento 
 

5.5.1. A sessão pública poderá ser assistida por qualquer pessoa, mas somente dela participará 

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitidas atitudes 

desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

 

5.5.2. Uma vez dado início ao credenciamento não serão mais aceitos novos participantes no 

certame. 

 

5.5.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante; 

 

5.5.4. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Presidente da Comissão de 

Licitação por meio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 

participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, 

no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro 

documento equivalente. 

 

5.6. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

5.6.1. No caso de empresário individual: 

 

 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede; 

 

5.6.2. No caso de sociedade empresária: 

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 

5.6.3. No caso de sociedade simples: 

 Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 

5.6.4. No caso de outra pessoa: 
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PREFEITURA MUN. DE TAQUARANA/AL 
 
 
 

FLS.:______________________________ 

 
ASS.: ______________________________ 

 

a) Procuração pública ou particular, ou ainda Credenciamento, com firma reconhecida em 

cartório, com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestasse em seu nome em 

qualquer fase desta Tomada de Preço e cópia da Carteira de Identidade autenticada em Cartório ou 

pela comissão de licitação ou outro documento equivalente, do representante ou procurador e 

do sócio-administrador da empresa. 

e 

b) Documento de constituição da empresa, conforme os itens 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3,  que comprove ser 

o representante legal da empresa.  

 

5. 7.  Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados, separadamente dos 

envelopes “Documentos de Habilitação”, “Proposta de Técnica” e “Proposta de Preços”. 

 

5.8. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada em Cartório competente ou por servidor da administração 

ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

5.8.1. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da INTERNET, não 

necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionaram a sua validade à 

verificação de autenticidade nos respectivos sites; 

 

5.8.2. Serão aceitas somente cópias legíveis; 

 

5.8.3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

 

5.8.4. O Presidente da Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de 

qualquer documento, sempre que julgar necessário. 

 

5.9. A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento 

não impedirá o proponente de entregar os envelopes de proposta e de habilitação, mas o impedirá 

de manifestar-se no certame. 

 

5.10. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do 

Município de TAQUARANA/AL, ou ainda, por meio de publicação em órgão de imprensa oficial. 

 

5.11. As cópias dos documentos que devem ser apresentadas dentro dos envelopes “Documentos 

de Habilitação”, “Proposta Técnica” e “Proposta de Preços” poderão, mediante a apresentação do 

original, ser autenticadas por servidor do Município de TAQUARANA/AL. 

 

5.12. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos ou gráficos 

apenas como forma de ilustração da proposta de preços. 

 

6. DOCUMENTOS REFERENTE A HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 1) 

 

6.1. Cada LICITANTE deverá entregar a Comissão Permanente de Licitação no dia, hora e local 

designados no preâmbulo deste Edital, os envelopes constituídos pelos seguintes documentos: 
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PREFEITURA MUN. DE TAQUARANA/AL 
 
 
 

FLS.:______________________________ 

 
ASS.: ______________________________ 

 

* Envelope 1 - Documentos de Habilitação 

* Envelope 2 - Proposta de Técnica 

* Envelope 3 - Proposta de Preços 

 

6.2. O envelope 1, contendo os Documentos de Habilitação deverá ser assim identificado: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 09/2018 - REPUBLICADA 

ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(NOME DA LICITANTE) 

 

A apresentação dos Documentos de Habilitação abaixo discriminados é obrigatória e deverão estar 

contidos no Envelope „„1‟‟ devidamente lacrado. Tais documentos, em original ou cópia 

autenticada, deverão ser apresentados em uma única via numerados, rubricados, sem rasuras, e se 

constituem dos seguintes documentos: 

 

6.3. Relativos à Habilitação Jurídica: 

 

a) No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

b) No caso de sociedade empresária: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 

da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

b.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

 

c) No caso de sociedade simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 

d) No caso de sociedades civis: Ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede. Ata da sessão que elegeu a atual diretoria, 

arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede. Ata da sessão em que os sócios autorizaram a contratar o objeto da licitação. 

 

Obs.: Será facultada a apresentação dos documentos no Envelope “Documentos de 

Habilitação” das alíneas “a, b, b.1, c, d, e” da condição 6.3., quando já apresentados no ato do 

credenciamento. 

 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

 

6.4. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 

(Certidão de Regularidade do FGTS - CRF); 
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PREFEITURA MUN. DE TAQUARANA/AL 
 
 
 

FLS.:______________________________ 

 
ASS.: ______________________________ 

 

 

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão 

Conjunta de Débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, conjunta com as 

contribuições previdenciárias; 

 

c) Documentação comprobatória de regularidade fiscal com Fazenda Estadual da sede da 

empresa; 

 

d) Documentação comprobatória de regularidade fiscal com Fazenda Municipal da sede da 

empresa; 

 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – (CNDT); 

  

f) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

 

6.5. Relativos à Qualificação Econômica Financeira: 

 

a) Certidão Negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo 

distribuidor judicial da sede da empresa, datada de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à 

data da apresentação das propostas, caso não esteja expresso na mesma o seu prazo de 

validade, ou a emitida pelo site www.tjal.jus.br, ou o site correspondente a cada Estado. 

 

b) Balanço Patrimonial assinado por contabilista habilitado e pelo representante do licitante e 

demonstrações do último exercício social com a comprovação dos índices, exigível e 

apresentados na forma da lei; 

 

b.1) Os Balanços das Sociedades anônimas e outras Companhias, regidos pela Lei n° 6.404/76, 

deverão ser assinado pelo representante da sociedade e por contabilista habilitado e registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade competente; apresentar cópias da publicação do Balanço 

Patrimonial na imprensa oficial da União ou do Estado, ou do Distrito Federal conforme o lugar 

em que esteja situada a sede da sociedade ou companhia; anexo ao balanço patrimonial a 

sociedade deve apresentar: 

 

a) Demonstrações do Resultado do Exercício; 

b) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos; 

c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, incluída a Demonstração dos 

Lucros ou Prejuízos Acumulados; 

d) Notas Explicativas do Balanço;  

e) Cópia da Ata da Assembléia Geral Ordinária de aprovação. 

 

b. 2) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, devem apresentar o Balanço 

Patrimonial, assinado pelo representante da sociedade e por contabilista habilitado e registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade competente;  apresentar a Demonstração do Resultado e as 

Notas Explicativas de acordo com a Resolução do CFC nº 1.185/09,  e em cumprimento ao artigo 

26 da Resolução CFC nº 1.418/12 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresas de Pequeno 

Porte, e ao  inciso I do artigo 31 da lei 8.666/93; apresentar os Termo de Abertura e Encerramento 

http://www.tjal.jus.br/
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PREFEITURA MUN. DE TAQUARANA/AL 
 
 
 

FLS.:______________________________ 

 
ASS.: ______________________________ 

 

com o Registro os quais constam as páginas correspondente do Livro Diário do qual foi extraído o 

Balanço Patrimonial; aprestar o  balanço patrimonial com a Chancela Digital  e/ou qualquer outro 

tipo de chancela utilizada no Estado sede da empresa (Junta Comercial do Estado). 

 

b.3) Sociedades constituídas há menos de um ano poderão participar do torneio apresentando o 

balanço de abertura, devidamente assinado pelo representante da sociedade e por contabilista 

habilitado e registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente; devendo o balanço de 

abertura está com a Chancela Digital  e/ou qualquer outro tipo de chancela utilizada no Estado 

sede da empresa (Junta Comercial do Estado). 

 

b.4) No caso das demais empresas, devem apresentar o Balanço Patrimonial, assinado pelo 

representante da sociedade e por contabilista habilitado e registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade competente; apresentar a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas de 

acordo com a Resolução do CFC nº 1.185/09, e em cumprimento ao inciso I do artigo 31 da lei 

8.666/93; apresentar os Termo de Abertura e Encerramento com o Registro os quais constam as 

páginas correspondente do Livro Diário do qual foi extraído o Balanço Patrimonial; aprestar o  

balanço patrimonial com a Chancela Digital  e/ou qualquer outro tipo de chancela utilizada no 

Estado sede da empresa (Junta Comercial do Estado). 

 

b.5) A situação financeira da licitante será avaliada através do demonstrativo de cálculo dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Endividamento Total (ET), assinado 

por contador registrado no C.R.C e em situação regular junto a este, demonstrada através da DHP, 

sendo que os índices deverão ser calculados na forma abaixo obedecendo aos seguintes 

parâmetros: 

  

 LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + 

Exigível a Longo Prazo, maior ou igual a 1. 

 

 LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante, maior ou igual a 1. 

 

 ET = Exigível Total / Ativo Total, menor ou igual a 1. 

 

Obs. 1: as Grandes Empresas deverão apresentar o Balanço Patrimonial de acordo com a alínea 

“b. 4”, e as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de acordo com a alínea “ b. 2” ou “b. 4”, 

“b. 2” é o Modelo Contábil estabelecidos pela Resolução CFC nº 1.418 para Microempresa e 

Empresas de Pequeno Porte. 

 

Obs. 2: todas as empresas deverão apresentar os índices solicitados na alínea “b.5”, exceto as 

empresas constituidas em menos de um ano. 

 

Obs. 3: quando as empresas apresentarem o Balanço Patrimonial na forma do Sistema Público de 

Escrituração Digital - Speed, não precisa estar chancelado pela Junta Comercial do Estado sede da 

empresa, deverá estar de acordo com o Decreto nº 8.683/2016 de 26/02/2016. 

 

6.6. Relativos à Qualificação Técnica: 

 

a) Registro ou Inscrição da empresa no Conselho Regional de Administração – CRA; 
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PREFEITURA MUN. DE TAQUARANA/AL 
 
 
 

FLS.:______________________________ 

 
ASS.: ______________________________ 

 

b) A Pessoa Jurídica que prestar serviço, mesmo temporariamente, na jurisdição de outro 

CRA, e que não tenha domicílio fixado na região, deverá promover o Registro Secundário 

neste último, com o endereço e demais dados do Registro Principal, conforme estabelece o 

art. 37 da Resolução Normativa CFA Nº 390/2010. Por se tratar de um documento que 

gera custos a empresa, o Registro Secundário só deverá ser apresentado após o objeto da 

licitação ser homologado pela autoridade competente a empresa; 
 

c) Comprovação de que entre os sócios ou empregados da empresa, na data de abertura da 

licitação, há profissional de nível superior, com formação em administração registrado no 

Conselho de Classe 
 

d) Comprovante de aptidão para desempenho da atividade pertinente feita por meio da 

apresentação pelo menos um Atestados de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica 

de direito público, autenticados em cartório, acompanhado do respectivo Acervo Técnico, 

sendo estes de concursos públicos realizados com mais de 700 candidatos, que deverá 

contemplar a comprovação de pelo menos de um requisito: 

 

I. Elaboração e aplicação de provas objetivas; 

II. Elaboração e aplicação de prova prática de volante; 

III. Elaboração e aplicação de prova prática de manobra de máquinas pesadas; 

 

e) Declaração do licitante que possui Site para recepção de inscrições via Internet; 

f) Declaração do licitante que possui sistema de correção de provas por leitura ótica;  

g) 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 40 questões (para cada candidato inscrito no Concurso); 

h) Declaração do licitante de que, caso venha a vencer o certame, será o responsável pela 

divulgação de editais, gabaritos e resultados do Concurso pela Internet, arcando com as 

despesas financeiras advindas da divulgação; 

 

i) Atestado que a empresa apresentou o sistema de recepção das inscrições, digitalização e 

correções das folhas respostas. O prazo para apresentação do sistema é de 03 (três) dias 

antes da data da sessão, e deverá ser agendado com a Secretaria Municipal de 

Administração, funcionária responsável  Carla Monteiro Leal - CPF 053.367.094-25 

através do telefone (82) 3425-1281, no horário de expediente das 08h00 às 12h00 horas, de 

segunda a sexta-feira; 

 

6.7. Declaração conforme modelo do anexo II, declarando que: 

 

1. Está de acordo com todas as normas e condições deste Edital de Tomada de Preço e 

seus Anexos; 

2. Até a presente data inexistem FATOS IMPEDITIVOS para sua habilitação no processo 

licitatório, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº XXXXXX/201__, realizado pelo 

Município de Taquarana, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

3. Para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Fed. no 8.666, de 21.06.1993, 

acrescido pela Lei Federal n
o
 9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo Decreto n. 

4.358, de 05.09.2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do Inciso 

XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )  

Obs.: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 

condição. 

4. Não possuir nenhum vínculo empregatício com o serviço público Municipal, Estadual 

ou Federal, e também não tenho vínculo com nenhuma empresa privada.  

 

6.8. RELATIVO AOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

6.8.1. A etapa de habilitação de Pessoas Jurídicas compreenderá ainda, sem prejuízo aos demais 

documentos exigidos neste edital, a consulta realizada pela Comissão Permanente de Licitação ao 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), emitido pelo Portal da 

Transparência do Governo Federal, endereço eletrônico: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, para comprovar a regularidade da empresa, sendo 

inabilitadas as licitantes que estejam impedidas de contratar no cadastro CEIS, assim como 

consulta à Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União e Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. 

 

6.8.1. Certificado de Registro Cadastral - CRC da Prefeitura Municipal de Taquarana, devidamente 

atualizado, ou ainda, certidão emitida pelo mesmo órgão, comprobatória do preenchimento, até o 

terceiro dia útil anterior à data do recebimento das Documentações e Propostas, de todos os 

requisitos indispensáveis ao cadastramento, conforme relação de documentos elencados no Anexo 

VI.  

 

6.9. DA REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE. 

 

6.9.1. Havendo alguma restrição na regularidade fiscal das microempresas ou das empresas de 

pequeno porte, será concedido um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o 

(s) licitante (s) foi (ram) declarado (s) vencedor (es) do certame, prorrogáveis por igual período, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Conforme estabelece o 

art. 43, § 1º da Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2015. 

 

6.9.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo 

facultado ao Presidente da Comissão de Licitação do Município convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou cancelar a licitação. 

 

6.9.3. Serão consideradas inabilitadas as LICITANTES quando fatos supervenientes à habitação, 

só posteriormente chegados ao conhecimento da Comissão Permanente de Licitação, possam 

justificar o reexame dos requisitos de habilitação jurídica, técnica, financeira e fiscal das 

anteriormente consideradas habilitadas, mesmo após a abertura dos Envelopes das Propostas. 

 

6.9.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentos para 

habilitação exigidos neste Edital. A Comissão Permanente de Licitação poderá exigir em qualquer 

oportunidade, os esclarecimentos complementares que julgar necessários ao perfeito entendimento 

e compreensão das propostas apresentadas. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 
  

  
 

ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

 

11 

 

PREFEITURA MUN. DE TAQUARANA/AL 
 
 
 

FLS.:______________________________ 

 
ASS.: ______________________________ 

 

6.9.5. Na hipótese prevista no art. 44, § 1º da Lei Complementar 123/2006, onde é assegurado, 

como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada, quando isso acontecer a empresa terá um prazo de 5 (cinco) 

minutos para ofertar um valor inferior aos valor ofertado por uma grande empresa.  

6.9.5.1. A microempresas e empresas de pequeno porte que ofertar um novo valor terá um prazo 

de 3 (três) dias para apresentar a planilha orçamentaria reajustada. 

 

6.9.6. Será admitido apenas 01 (um) representante formalmente credenciado pela empresa 

interessada. 

 

6.9.7. Não serão objeto de exame ou deliberação os fatos ou alegações não pronunciadas ao 

encerramento de cada sessão, bem como as não inseridas nas respectivas atas. Não cabendo, 

consequentemente, aos ausentes o direito a qualquer reclamação. 

 

6.9.8.  Forma de apresentação dos documentos sem data de validade: 

 

a) Os documentos exigidos neste Edital deverão estar com prazo de validade em vigor 

na data marcada para o recebimento dos envelopes, SENDO CONSIDERADO O 

PRAZO DE 60 DIAS PARA AS CERTIDÕES QUE NÃO OBTIVEREM PRAZO DE 

VALIDADE, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por Cartório competente ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial 

ou ainda autenticado pelo pregoeiro (as) ou membros da equipe de apoio. 

 

7. DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

 

7.1. Na data, horário e local indicados neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação receberá 

dos proponentes simultaneamente os três envelopes, sendo: 

 

 a) Envelope “01” – Documentação de Habilitação 

 b) Envelope “02” - Proposta Técnica 

 c) Envelope “03” - Proposta de Preço 

 

7.2. Após o Presidente da Comissão Permanente de Licitação ter declarado encerrado o prazo para 

recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento será aceito. 

 

7.3. A abertura dos envelopes de documentação e propostas será realizada em ato público, do qual 

lavrar-se-á ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes, facultativamente, e pela 

Comissão Permanente de Licitação. 

 

8. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 

8.1. O julgamento da habilitação dos interessados será iniciado com a abertura dos envelopes 

correspondentes à documentação (envelope “01”) e será feito à vista do exame dos documentos 

apresentados. 
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8.2. Os documentos retirados dos envelopes serão dados a conhecer aos licitantes presentes, 

facultando-se a estes rubricá-los, na presença da Comissão Permanente de Licitação. 

 

8.3. A Comissão Permanente de Licitação, após abertura dos envelopes relativos à documentação 

de Habilitação, poderá suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de análise, 

marcando na oportunidade, nova data e/ou horário em que voltará a reunir-se com os interessados, 

ocasião em que será apresentado o resultado do julgamento da Habilitação. 

 

8.4. Ocorrendo o caso previsto no item 8.3, a Comissão e licitantes deverão rubricar todos os 

documentos apresentados e envelopes lacrados contendo as propostas, que ficarão em poder da 

Comissão até que seja julgada a Habilitação, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

 

8.5. O não-comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não impedirá que 

ela se realize. 

 

8.6. Será inabilitado o licitante que não atender às exigências do item “6” deste Edital. 

 

8.7. Durante a reunião destinada aos procedimentos de que trata este item, somente poderão se 

manifestar os licitantes que, comprovadamente, possuam representação legal. 

 

8.8. Do resultado do julgamento da Habilitação caberá recursos, na forma definida neste Edital. 

 

8.9. Julgada a habilitação e divulgado o seu resultado, a Comissão poderá, na mesma reunião, 

proceder à abertura dos envelopes da proposta técnica dos habilitados, desde que tenha havido 

desistência expressa dos licitantes em interpor recursos, o que será consignado em ata. 

 

8.10. Na hipótese de recurso, os envelopes contendo propostas técnicas e de preço (envelopes “02” 

e “03”) permanecerão lacrados, em poder da Comissão, rubricados pelos licitantes presentes. 

 

8.11. Os envelopes (02 e 03) fechados, correspondentes às propostas técnicas e de Preço das 

inabilitadas, serão devolvidos aos respectivos licitantes, mediante recibo, desde que não tenha 

havido recursos ou, após a sua denegação. 

 

9. DAS PROPOSTAS 

 

9.1. As propostas deverão ser apresentadas, preenchendo obrigatoriamente aos seguintes 

requisitos: 

 

a) serem impressas sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas e entregues no local, dia e 

horário preestabelecidos no Edital; 

 

b) serem datadas e assinadas em sua parte final, bem como rubricadas em todas as folhas, pelo 

representante legal do licitante; 

 

c) não poderão ser incluídos outros demonstrativos que não solicitados. 

 

9.2. A empresa licitante deverá apresentar as propostas da forma abaixo estabelecidas: 
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I) PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE 02: 

 

9.2.1. De conformidade com a discriminação constante do Anexo IV que integra esta Tomada de 

Preços. 

 

II) PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 03 

 

9.3. As propostas deverão ser apresentadas com o valor global, representado pelo preço 

proposto para cada nível de escolaridade individualizado, devendo ser apresentada da seguinte 

forma: 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE VALOR DA INSCRIÇÃO (R$) 

a) Superior  103,80 

b) Médio 82,40 

c) Fundamental Completo 63,40 

d) Fundamental Incompleto 60,40 

  

Valor Global R$ 310,00 

Valor Global por extenso  Trezentos e dez 

 

 

9.3.1. Para efeito de classificação da proposta de preços, as licitantes deverão obedecer aos 

seguintes valores máximos estabelecidos nesta Tomada de Preços, sendo desclassificadas 

as propostas que apresentarem valores da taxa de inscrição que exceder a:  

 

a) NÍVEL SUPERIOR: R$ 103,80 (cento e três reais, oitenta centavos); 

 

b) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO COMPLETO: R$ 82,40 (oitenta e dois reais, quarenta 

centavos); 

 

c) NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: RS 63,40 (sessenta e três reais, quarenta 

centavos); 

 

d) NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: R$ 60,40 (sessenta reais e quarenta centavos); 

 

9.3.2. O valor a ser pago pelas inscrições será creditado na Conta Corrente N. 23970-4, Agência 

2711-1 – Banco do Brasil do Município de Taquarana/AL. 

 

9.3.2. No valor cotado estarão inclusos todos os custos operacionais da atividade e os tributos 

eventualmente incidentes, bem como todas as despesas diretas e indiretas. O valor cotado para a 

taxa de inscrição será fixo e irreajustável. 

 

9.3.3. Constituem motivos para a desclassificação da proposta: 

 

a) valores excessivos e/ou inexeqüíveis; 

 

b) desconformes ou incompatíveis, que não atenderem as exigências do edital. 
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9.3.4.  Não serão admitidas proposta que apresentem preço global ou unitário, simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos. 

 

9.4. A proposta de preços deverá indicar, ainda: 

 

a) Preço global da proposta, em algarismo e por extenso, expresso em Real (R$); 

b) O prazo de validade, que não será inferior a 60 (sessenta) dias da data de abertura dos 

envelopes respectivos; 

c) Que os tributos e todos os demais encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e 

comerciais incidentes sobre o contrato serão de responsabilidade do licitante que vier a ser 

contratado; 

d) Declaração de proposta de preço, conforme modelo do Anexo III. 

 

9.5. Não poderão ser incluídos outros documentos / peças componentes da proposta além dos 

aqui indicados. 

 

9.6. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 

9.7. Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade das propostas, 

o Município poderá solicitar por escrito aos Concorrentes, uma prorrogação específica do 

período de validade da Proposta. Caso o Concorrente concorde com a dilação do prazo 

solicitado, não será permitido modificar a respectiva Proposta. 

 

10. DO JULGAMENTO 

 

10.1. O julgamento das propostas far-se-á por critérios da técnica e preço, considerando os 

critérios de julgamento, cujas regras constam do Anexo IV que integram a presente Tomada de 

Preços, como se neles estivessem transcritos, devendo ser observado o disposto no inciso II, do 

art. 46, da Lei 8666/93 e suas alterações. 

 

10.2. Em caso de empate nos critérios de Melhor Técnica vencerá o certame aquele que apresentar 

a maior nota final. 

 

10.3. A Comissão Permanente de Licitação, dada a complexidade do objeto deste certame, 

poderá utilizar-se de assessoramento técnico de competência específica, no julgamento desta 

licitação, que se efetivará através de parecer que integrará o processo. 

 

10.4. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou Autoridade Superior, em qualquer fase 

da licitação, ordenar diligências para esclarecer ou complementar a instrução processual, vedada a 

inclusão posterior de documento que venha comprometer originalmente as propostas. 

 

10.5. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista na Tomada de Preços. 

 

10.6. Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com as exigências desta 

Tomada de Preços, além daqueles cujos preços estejam excessivos ou manifestamente 

inexeqüíveis. 
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11. DOS RECURSOS 

 

11.1. Contra o resultado da inabilitação ou desclassificação de proposta será admitido recurso, por 

escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de divulgação da decisão, que só será 

conhecido se for protocolado na sede da Prefeitura, situada na Praça Papa João II, n. 04, Centro, 

Taquarana-AL.  

 

11.2. O recurso deverá estar suficientemente fundamentado, acompanhado de documentos 

pertinentes às alegações do Recorrente. 

 

11.3. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação. 

 

11.4. O recurso será dirigido à Autoridade Superior, por intermédio da que praticou o ato 

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

mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado devendo, nesse caso, a decisão ser proferida 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, pela Autoridade Superior. 

 

11.5. Os recursos quanto à habilitação e ao julgamento das propostas terão efeito suspensivo. 

 

11.6. Se houver provimento do recurso, prevalecerá a decisão da Autoridade Superior, salvo se 

estiver comprometida a própria regularidade da Licitação, caso em que a cominação de nulidade 

recairá sobre todos os atos praticados, inclusive o da abertura da competição. 

 

11.7. A decisão que julgar os recursos será publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas, 

salvo se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá 

ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.  

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.1. Além das outras obrigações requeridas nesta Licitação, a empresa vencedora ficará obrigada 

a: 

 

1. Elaborar o edital do concurso, a partir das informações enviadas pela contratante; 

2. Elaborar todos os comunicados relacionados ao regulamento do concurso, submetendo-os 

à aprovação do contratante; 

3. Propiciar ampla publicidade ao concurso, mediante: confecção e distribuição de cartazes e 

panfletos, veiculação de propagandas via rádios locais, carro de som e jornal de grande 

circulação no Estado de Alagoas e disponibilização de informações através da internet; 

4. Responsabilizar-se pelo sistema e por todo o processo de inscrição dos candidatos via 

internet, com geração de boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição; 

5. Disponibilizar terminais de internet, no município de Taquarana para a realização da 

inscrição; 

6. Analisar os pedidos de isenção de taxa de inscrição, a serem decididos pela Comissão 

Organizadora do Concurso; 

7. Construir banco de dados, alocar os candidatos, organizar e locar espaço físico para a 

aplicação das provas; 

8. Disponibilizar o cartão de inscrição via internet; 



 
  

  
 

ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

 

16 

 

PREFEITURA MUN. DE TAQUARANA/AL 
 
 
 

FLS.:______________________________ 

 
ASS.: ______________________________ 

 

9. Elaborar e confeccionar provas inéditas, impressas a laser, com questões exclusivas, com 

gabaritos múltiplos para todos os cargos; 

10. Utilizar sistema de folhas personalizadas de respostas; 

11. Empacotar as provas em envelopes de segurança, distribuí-las nos locais de aplicação; 

12. Sinalizar os locais das provas e coletar a impressão digital de cada candidato na folha de 

resposta personalizada; 

13. Organizar as salas de aplicação das provas por meio de carteiras personalizadas por 

etiquetas contendo o nome do candidato e o cargo que pleiteia; 

14. Utilizar detectores de metais nos locais de aplicação das provas; 

15. Disponibilizar dois fiscais por sala, além de fiscais itinerantes, na proporção de um para 

cada seis salas; 

16. Disponibilizar assistência médica nos locais das provas; 

17. Arcar com eventuais despesas relacionadas a provas especiais; 

18. Pagar pelos serviços e arcar com todas as despesas necessárias e relacionadas à equipe 

técnica envolvida na aplicação das provas; 

19. Analisar jurídica e tecnicamente os recursos eventualmente interpostos; 

20. Fornecer relatório com indicação da totalidade de inscritos e a relação nominal, por ordem 

alfabética, para cada cargo; 

21. Fornecer relações por ordem alfabética e por classificação dos candidatos aprovados, 

contendo notas e dados dos candidatos; 

22. Fornecer relações por ordem alfabética e por classificação dos candidatos habilitados, 

contendo notas e dados dos candidatos; 

23. Fornecer lista geral de candidatos, contendo notas e a classificação de todos os candidatos 

do concurso público; 

24. Fornecer relatório final, contendo edital, comunicados, provas, gabaritos e o resultado do 

concurso público; 

25. Utilizar equipamentos e materiais próprios ou que estejam sob sua responsabilidade através 

de contrato de locação ou de procuração com fé pública lhe concedendo o direito de 

utilizar o equipamento para o objeto da licitação; os equipamentos deverão ser mantidos 

em perfeito estado de conservação, limpeza e segurança. 

26. Reparar, corrigir, remover ou substituir o(s) materiais que esteja(m) desconforme(s) com a 

Proposta, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da notificação da Prefeitura à 

CONTRATADA; 

27. Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação, manutenção, equipamentos, 

materiais didáticos e outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços 

28. As provas deverão ser elaboradas e aplicadas por profissionais qualificados e com 

experiência nesse tipo de atividade; 

29. Dispor de pessoal suficiente para garantir a execução dos serviços sem interrupção, 

obedecendo às disposições da legislação trabalhista; 

30. Relatar toda e qualquer irregularidade observada nos locais de execução dos serviços; 

31. Responsabilizar-se por todos os danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, 

causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por seus empregados ou cooperados, desde 

que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do art. 70 da Lei nº 8.666/93, não 

excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo 

CONTRATANTE. 

32. Manter durante a vigência contratual, as condições de habilitação para contratar com a 

Administração Pública, apresentando sempre que for solicitado os comprovantes de 

regularidade fiscal; 
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33. Apresentar ao CONTRATANTE nota fiscal/fatura, especificando todo o serviço realizado 

e os documentos que comprovem a regularidade fiscal da empresa; 

34. Disponibilizar equipe habilitada e meios de comunicação (central telefônica de 

atendimento, endereço eletrônico, etc) para prestar informações sobre o Concurso Público, 

em dias úteis, no horário comercial; 

35. Emitir listagem com os endereços dos locais de provas, nomes dos candidatos, distribuídos 

por sala, em ordem alfabética, para a Comissão do Concurso Público; 

36. Confeccionar e imprimir em número adequado ao número de candidatos inscritos, folha de 

resposta para transcrição de sua resposta do caderno de questões; 

37. Acondicionar os cadernos de questões e folhas de respostas em envelopes de plástico, que 

deverão ser colocados dentro de malotes com lacres, acompanhados dos Termos de 

Fechamento e Abertura de Malote. Os envelopes plásticos, malotes e lacres referidos serão 

fornecidos pela Contratada; 

38. Personificação do Cartão de Resposta. 

39. Aplicação prévia de todos os recursos provenientes do objeto ora contratado, com emissão 

de parecer dirigido à comissão; 

40. As provas objetivas serão aplicadas em dia e hora determinado pela Contratante. Deverá 

ser permitindo o acesso dos candidatos aos locais de prova até 30 (trinta) minutos antes do 

início de cada prova; 

41. Alocar até 40 (quarenta) candidatos por sala, nos locais de prova; 

42. Contratar profissionais, que deverão estar devidamente identificados com crachás, para 

darem apoio logístico nesta fase de execução dos serviços; 

43. Registrar em ata todos os procedimentos relativos à aplicação das provas; 

44. Contratar e treinar pessoal para aplicação da prova objetiva (fiscais e outros profissionais 

de apoio, através de manual orientativo elaborado pela contratada); 

45. Disponibilizar, no mínimo, 01 (um) fiscal em cada sala de prova, e fiscais volantes em 

número suficiente, sendo um do sexo masculino e outro do feminino, para acompanhar os 

candidatos nas saídas que se fizerem necessárias das respectivas salas. 

46. Emitir os gabaritos da prova objetiva para a Contratante; 

47. Fazer a leitura das folhas de respostas da prova objetiva, utilizando processo digital, a 

partir do gabarito disponibilizado pela Contratada, no prazo estabelecido no cronograma 

do Edital, com o acompanhamento da Comissão do Concurso Público; 

48. Emitir o resultado do julgamento dos recursos contra os gabaritos das provas para o 

Contratante, de acordo com o estabelecido no Edital regulador do Concurso Público; 

49. Processar dados e emitir os resultados, respeitando os critérios de desempate especificados 

no Edital do Concurso Público; 

50. Emitir relatório impresso e fornecer arquivos informatizados em PDF com a classificação 

final e notas dos candidatos aprovados e encaminhá-lo à Comissão do Concurso Público; 

51. Emitir a listagem final de aprovados no Concurso Público, observado o cronograma do 

Edital; 

52. Em caso de alteração do gabarito, emitir novo relatório com o resultado final de 

classificação, atualizando-o, conforme cronograma do Edital; 

53. Manter A CONTRATANTE, por meio do Gestor do Contrato, informado de todas as fases 

do serviço contratado e de todas as ações relativas a ele; 

54. Apresentar Declaração ao Gestor do Contrato, até 02 (dois) dias antes da assinatura 

do instrumento contratual, na qual se obrigue a manter sigilo absoluto em relação às 

informações e aos documentos a que tiver acesso, em decorrência dos serviços 
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contratados, sob pena de ver-se responsabilizada civil e criminalmente, sendo a 

responsabilidade extensiva aos seus responsáveis; 

55. Manter escala de profissionais que permita sua mobilidade, de forma a atender à demanda 

interna de serviços; 

56. Garantir o sigilo e a segurança necessários ao Concurso Público, antes, durante e após a 

realização das provas, sendo de sua exclusiva responsabilidade a eventual quebra desse 

sigilo, decorrente de ação ou omissão de seus empregados, prepostos, etc.; 

57. Responsabilizar-se pelos demais atos relacionados ao Concurso Público. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

13.1. Incumbe ao CONTRATANTE 

  

1. Realizar todas as publicações oficiais necessárias ao bom desenvolvimento do 

concurso público em veículo oficial de comunicação e arcar com os custos de tais 

publicações. 

2. Disponibilizar escolas públicas municipais para a execução das avaliações do concurso 

público. Na possibilidade de não haver escolas suficientes no município da 

CONTRATANTE, poderão ser utilizadas escolas em municípios próximos. 

3. Disponibilizar local com computador e acesso à internet para os candidatos que têm 

dificuldade de acesso à internet. 

4. Constituir a Comissão do Concurso Público para supervisionar, acompanhar e auxiliar 

na comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

5. Atender às determinações legais necessárias ao bom andamento do concurso público. 

6. Comunicar às autoridades sobre as diversas etapas do concurso público. 

7. Observar as implicações da legislação municipal sobre as disposições do concurso 

público. 

8. Dar ampla publicidade aos atos do concurso público. 

9. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato. 

10. Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

11. Atender aos candidatos que tenham dúvidas quanto à legislação ou à regulamentação 

do concurso público. 

12. Disponibilizar atestado de capacidade técnica nominal ao Instituto e/ou empresa após o 

término do processo de Concurso Público. 

 

14. DO PAGAMENTO 

 

14.1. A receita referente às taxas de inscrições será recolhida em conta bancária especifica do 

Município de Taquarana, atendendo a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.  

 

a) Os boletos das taxas de inscrições serão emitidos pela CONTRATADA e pagos através do 

Banco, conveniado com o Município de Taquarana (AL).  

b)  Valor da taxa cobrada pelo banco conveniado ao município não poderá ultrapassar R$ 

2,00 por boleto liquidado.  

c) Não poderá ser descontado do valor arrecadado a taxa bancária sobre os boletos gerados e 

não liquidados. 
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14.2. A CONTRATANTE não poderá utilizar os recursos para nenhum outro fim a não ser o 

pagamento da prestação dos serviços de concursos públicos à CONTRATADA.  

14.3. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA de acordo com o seguinte cronograma de 

desembolso:  

 

 50% do valor arrecadado com as inscrições - Na divulgação da concorrência e do 

quantitativo de inscritos.  

 40% do valor arrecadado com as inscrições - Na divulgação do cartão de confirmação 

de inscrição. 

 10% do valor arrecadado com as inscrições - Na divulgação do resultado final. 

 

14.4. O pagamento de cada fatura se realizará até 10 (dez) dias consecutivos contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

 

14.5. Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela CONTRATADA, a 

mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro índice que 

venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo 

pagamento, de acordo com a legislação específica. 

 

14.6. O pagamento da empresa será de acordo com o valor recebido pela prefeitura sobre o valor 

total arrecadado das inscrições, não havendo pagamento adicional, além do recolhido como taxa 

de inscrição pela CONTRATANTE. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

contados a partir da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 

15.2. Em caso de atraso injustificado na execução dos serviços, a Administração poderá garantida 

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 
15.1.1. ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os 

quais tenha concorrido; 

15.1.2. MULTA – MORATÓRIA – a empresa CONTRATADA ficará sujeita a multa diária  de 

0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida, pelo atraso injustificado na 

execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que 

fizer jus a CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente; 

15.1.3. MULTA COMPENSATÓRIA – em razão da inexecução total ou parcial do contrato, no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo possível 

determinar esse valor, sobre o valor total do contrato, podendo esse valor ser abatido do pagamento a que 

fizer jus o contratado, ou cobrado judicialmente; 

15.1.4. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

15.1.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 

pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

na alínea anterior. 

15.2. A Contratante aplicará as demais penalidades previstas na 8.666/93, sem prejuízo das 

responsabilidades penal e civil;  
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15.3. A Contratada que ensejar o retardamento da execução do serviço, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

15.4. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso IV da disposição anterior, em que o 

prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias. 

15.5. As sanções previstas nos incisos 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.5 do subitem 15.2, poderão ser 

aplicadas juntamente com as do inciso 15.1.2. 

15.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago ou depositado, será o valor 

automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município e será cobrado administrativa e/ou 

judicialmente. 

 

16. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

16.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, mediante motivação formal 

nos autos respectivos, garantidos o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos artigos 77 a 80, 

da Lei n
o
 8.666/93. 

16.2. No caso de rescisão determinada por ato unilateral da Contratante ficam asseguradas à 

Contratante, sem prejuízo das sanções cabíveis: 

a) execução dos valores das multas e indenizações devidos à Contratante; 

b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Contratante. 

   

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações aos documentos e 

propostas depois de apresentados pela licitante, salvo o caso de aplicação dos benefícios da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

17.2. Em caso de divergência (s) entre os termos da Tomada de Preços e seus anexos, prevalecerá 

o primeiro. 

17.3. Poderá ser solicitados de qualquer licitante informações, documentos ou esclarecimentos 

complementares, a critério da Comissão de Licitação, quando em uso da faculdade prevista no Art. 

43, § 3º da Lei nº. 8.666/93. 

17.4. Nenhuma indenização será devida as licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentos relativos a presente Tomada de Preços. 

17.5. As licitantes deverão cumprir as recomendações desta Tomada de Preços, uma vez que a 

inobservância de qualquer disposição dele constante constitui motivo de invalidação de suas 

propostas. 

17.6. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á a do 

vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura. 

17.7. O Prefeito poderá revogar a presente licitação, por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado ou anulá-la, por ilegalidade de ofício ou provocação 

de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do Art. 49 da Lei 

nº. 8.666/93, não cabendo as licitantes direito a indenização. 
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17.8. A Comissão Permanente de Licitações poderá inabilitar ou desclassificar proponentes por 

ato fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis, caso comprove qualquer fato que desabone a idoneidade financeira, capacidade técnica 

ou administrativa desses proponentes. 

17.9. As respostas às consultas formuladas por escrito pelas licitantes serão obrigatoriamente 

respondidas pela Comissão, até 02 (dois) dias antes da data marcada para recebimento das 

Documentações e Propostas, permanecendo disponíveis ao conhecimento de qualquer interessado, 

no endereço indicado no preâmbulo desta Tomada de Preços. 

17.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

 

Taquarana, 01 de novembro de 2018. 

 

 

 

Josefa Aniete Quintino Leandro 

Presidente da CPL - – Portaria de Nº 416/2017 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2018 - REPUBLICADA 

ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2018 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2018 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PLANEJAR, 

ORGANIZAR, REALIZAR PROVAS E 

PROCESSAR RESULTADOS DE 

CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO 

SELETIVO PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS EFETIVO VAGOS NESTE 

MUNICÍPIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE TAQUARANA E 

___________________. 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAQUARANA, pessoa jurídica de direito público, inscrita 

no CNPJ sob o nº 12.207.445/0001-26 e com sede Administrativa na Praça Papa João Paulo II, nº 

04 – Centro – Taquarana/AL, neste ato representado pelo Prefeito o Senhor SEBASTIÃO 

ANTONIO DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 563.953.884-87, RG nº 786.023 023 

residente e domiciliado a Avenida Pedro Cícero S/N, Taquarana-AL, doravante denominada 

Contratada. 

 

2 - CONTRATADA:  

Empresa ................................................. com sede na ......................................, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º ..................................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo .................................., brasileiro, inscrito no RG sob o nº............... e CPF sob o 

nº .....................,   perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, e que se 

regerá pela Lei n.º 8.666/93 e 8.883/94 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições 

que se enunciam a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente contrato tem por finalidade a contratação de pessoa jurídica especializada para planejar, 

organizar, realizar provas e processar resultados de concurso público e processo seletivos para 

provimento de cargos efetivos neste município. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto referido anteriormente será contratado nas condições 

estabelecidas nos documentos da “TOMADA DE PREÇOS” Nº 09/2018- REPUBLICADA, que 

independente de transcrição integra o presente contrato. 

 

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

O presente contrato tem seu valor total estimado em R$ ------------ (-------------------), de 

conformidade com a proposta de preços da CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos preços ofertados da CONTRATADA, já estão inclusos todos 

os custos e despesas decorrentes de transporte, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e 
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outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham implicar no fiel 

cumprimento deste instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO 

O prazo de execução dos serviços contratados deverá ter início no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, a contar da assinatura do mesmo e vigorará até a data da homologação do concurso por parte 

do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA obriga-se a: 

 

Executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou norma exigidas; 

 

I. Apresentar a Comissão do Concurso a metodologia dos trabalhos do Concurso Público, 

envolvendo etapas, critérios e duração da realização das provas de acordo com os cargos a 

serem preenchidos; critérios de julgamento das provas; cronograma de atividades e de 

divulgação de resultados e valor de inscrição, bem como a relação nominal, telefones e 

endereço do técnico responsável pela coordenação do concurso em Taquarana; 

II. Controlar todas as etapas do concurso, desde as providências para as inscrições até o 

processamento do resultado final, através de sistema informatizado; 

III. Elaborar o edital do concurso, a partir das informações enviadas pela contratante; 

IV. Elaborar todos os comunicados relacionados ao regulamento do concurso, submetendo-os 

à aprovação do contratante; 

V. Propiciar ampla publicidade ao concurso, mediante: confecção e distribuição de cartazes e 

panfletos, veiculação de propagandas via rádios locais, carro de som e jornal de grande 

circulação no Estado de Alagoas e disponibilização de informações através da internet; 

VI. Responsabilizar-se pelo sistema e por todo o processo de inscrição dos candidatos via 

internet, com geração de boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição; 

VII. Disponibilizar terminais de internet, no município de Taquarana para a realização da 

inscrição; 

VIII. Analisar os pedidos de isenção de taxa de inscrição, a serem decididos pela Comissão 

Organizadora do Concurso; 

IX. Construir banco de dados, alocar os candidatos, organizar e locar espaço físico para a 

aplicação das provas; 

X. Disponibilizar o cartão de inscrição via internet; 

XI. Elaborar e confeccionar provas inéditas, impressas a laser, com questões exclusivas, com 

gabaritos múltiplos para todos os cargos; 

XII. Utilizar sistema de folhas personalizadas de respostas; 

XIII. Empacotar as provas em envelopes de segurança, distribuí-las nos locais de aplicação; 

XIV. Sinalizar os locais das provas e coletar a impressão digital de cada candidato na folha de 

resposta personalizada; 

XV. Organizar as salas de aplicação das provas por meio de carteiras personalizadas por 

etiquetas contendo o nome do candidato e o cargo que pleiteia; 

XVI. Utilizar detectores de metais nos locais de aplicação das provas; 

XVII. Disponibilizar dois fiscais por sala, além de fiscais itinerantes, na proporção de um para 

cada seis salas; 

XVIII. Disponibilizar assistência médica nos locais das provas; 
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XIX. Arcar com eventuais despesas relacionadas a provas especiais; 

XX. Pagar pelos serviços e arcar com todas as despesas necessárias e relacionadas à equipe 

técnica envolvida na aplicação das provas; 

XXI. Analisar jurídica e tecnicamente os recursos eventualmente interpostos; 

XXII. Fornecer relatório com indicação da totalidade de inscritos e a relação nominal, por ordem 

alfabética, para cada cargo; 

XXIII. Fornecer relações por ordem alfabética e por classificação dos candidatos aprovados, 

contendo notas e dados dos candidatos; 

XXIV. Fornecer relações por ordem alfabética e por classificação dos candidatos habilitados, 

contendo notas e dados dos candidatos; 

XXV. Fornecer lista geral de candidatos, contendo notas e a classificação de todos os candidatos 

do concurso público; 

XXVI. Fornecer relatório final, contendo edital, comunicados, provas, gabaritos e o resultado do 

concurso público; 

XXVII. Utilizar equipamentos e materiais próprios ou que estejam sob sua responsabilidade através 

de contrato de locação ou de procuração com fé pública lhe concedendo o direito de 

utilizar o equipamento para o objeto da licitação; os equipamentos deverão ser mantidos 

em perfeito estado de conservação, limpeza e segurança. 

XXVIII. Reparar, corrigir, remover ou substituir o(s) materiais que esteja(m) desconforme(s) com a 

Proposta, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da notificação da Prefeitura à 

CONTRATADA; 

XXIX. Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação, manutenção, equipamentos, 

materiais didáticos e outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços 

XXX. As provas deverão ser elaboradas e aplicadas por profissionais qualificados e com 

experiência nesse tipo de atividade; 

XXXI. Dispor de pessoal suficiente para garantir a execução dos serviços sem interrupção, 

obedecendo às disposições da legislação trabalhista; 

XXXII. Relatar toda e qualquer irregularidade observada nos locais de execução dos serviços; 

XXXIII. Responsabilizar-se por todos os danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, 

causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por seus empregados ou cooperados, desde 

que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do art. 70 da Lei nº 8.666/93, não 

excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo 

CONTRATANTE. 

XXXIV. Manter durante a vigência contratual, as condições de habilitação para contratar com a 

Administração Pública, apresentando sempre que for solicitado os comprovantes de 

regularidade fiscal; 

XXXV. Apresentar ao CONTRATANTE nota fiscal/fatura, especificando todo o serviço realizado 

e os documentos que comprovem a regularidade fiscal da empresa; 

XXXVI. Disponibilizar equipe habilitada e meios de comunicação (central telefônica de 

atendimento, endereço eletrônico, etc) para prestar informações sobre o Concurso Público, 

em dias úteis, no horário comercial; 

XXXVII. Emitir listagem com os endereços dos locais de provas, nomes dos candidatos, distribuídos 

por sala, em ordem alfabética, para a Comissão do Concurso Público; 

XXXVIII. Confeccionar e imprimir em número adequado ao número de candidatos inscritos, folha de 

resposta para transcrição de sua resposta do caderno de questões; 

XXXIX. Acondicionar os cadernos de questões e folhas de respostas em envelopes de plástico, que 

deverão ser colocados dentro de malotes com lacres, acompanhados dos Termos de 
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Fechamento e Abertura de Malote. Os envelopes plásticos, malotes e lacres referidos serão 

fornecidos pela Contratada; 

XL. Personificação do Cartão de Resposta. 

XLI. Aplicação prévia de todos os recursos provenientes do objeto ora contratado, com emissão 

de parecer dirigido à comissão; 

XLII. As provas objetivas serão aplicadas em dia e hora determinado pela Contratante. Deverá 

ser permitindo o acesso dos candidatos aos locais de prova até 30 (trinta) minutos antes do 

início de cada prova; 

XLIII. Alocar até 40 (quarenta) candidatos por sala, nos locais de prova; 

XLIV. Contratar profissionais, que deverão estar devidamente identificados com crachás, para 

darem apoio logístico nesta fase de execução dos serviços; 

XLV. Registrar em ata todos os procedimentos relativos à aplicação das provas; 

XLVI. Contratar e treinar pessoal para aplicação da prova objetiva (fiscais e outros profissionais 

de apoio, através de manual orientativo elaborado pela contratada); 

XLVII. Disponibilizar, no mínimo, 01 (um) fiscal em cada sala de prova, e fiscais volantes em 

número suficiente, sendo um do sexo masculino e outro do feminino, para acompanhar os 

candidatos nas saídas que se fizerem necessárias das respectivas salas. 

XLVIII. Emitir os gabaritos da prova objetiva para a Contratante; 

XLIX. Fazer a leitura das folhas de respostas da prova objetiva, utilizando processo digital, a 

partir do gabarito disponibilizado pela Contratada, no prazo estabelecido no cronograma 

do Edital, com o acompanhamento da Comissão do Concurso Público; 

L. Emitir o resultado do julgamento dos recursos contra os gabaritos das provas para o 

Contratante, de acordo com o estabelecido no Edital regulador do Concurso Público; 

LI. Processar dados e emitir os resultados, respeitando os critérios de desempate especificados 

no Edital do Concurso Público; 

LII. Emitir relatório impresso e fornecer arquivos informatizados em PDF com a classificação 

final e notas dos candidatos aprovados e encaminhá-lo à Comissão do Concurso Público; 

LIII. Emitir a listagem final de aprovados no Concurso Público, observado o cronograma do 

Edital; 

LIV. Em caso de alteração do gabarito, emitir novo relatório com o resultado final de 

classificação, atualizando-o, conforme cronograma do Edital; 

LV. Manter A CONTRATANTE, por meio do Gestor do Contrato, informado de todas as fases 

do serviço contratado e de todas as ações relativas a ele; 

LVI. Apresentar Declaração ao Gestor do Contrato, até 02 (dois) dias antes da assinatura 

do instrumento contratual, na qual se obrigue a manter sigilo absoluto em relação às 

informações e aos documentos a que tiver acesso, em decorrência dos serviços 

contratados, sob pena de ver-se responsabilizada civil e criminalmente, sendo a 

responsabilidade extensiva aos seus responsáveis; 

LVII. Manter escala de profissionais que permita sua mobilidade, de forma a atender à demanda 

interna de serviços; 

LVIII. Garantir o sigilo e a segurança necessários ao Concurso Público, antes, durante e após a 

realização das provas, sendo de sua exclusiva responsabilidade a eventual quebra desse 

sigilo, decorrente de ação ou omissão de seus empregados, prepostos, etc.; 

LIX. Responsabilizar-se pelos demais atos relacionados ao Concurso Público. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

A CONTRATANTE obriga-se a: 
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I. Realizar todas as publicações oficiais necessárias ao bom desenvolvimento do 

concurso público em veículo oficial de comunicação e arcar com os custos de tais 

publicações. 

II. Disponibilizar escolas públicas municipais para a execução das avaliações do concurso 

público. Na possibilidade de não haver escolas suficientes no município da 

CONTRATANTE, poderão ser utilizadas escolas em municípios próximos. 

III. Disponibilizar local com computador e acesso à internet para os candidatos que têm 

dificuldade de acesso à internet. 

IV. Constituir a Comissão do Concurso Público para supervisionar, acompanhar e auxiliar 

na comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

V. Atender às determinações legais necessárias ao bom andamento do concurso público. 

VI. Comunicar às autoridades sobre as diversas etapas do concurso público. 

VII. Observar as implicações da legislação municipal sobre as disposições do concurso 

público. 

VIII. Dar ampla publicidade aos atos do concurso público. 

IX. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato. 

X. Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

XI. Atender aos candidatos que tenham dúvidas quanto à legislação ou à regulamentação 

do concurso público. 

XII. Disponibilizar atestado de capacidade técnica nominal ao Instituto e/ou empresa após o 

término do processo de Concurso Público. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os trabalhos da Comissão deverão transcorrer mediante reunião 

convocada pelo seu presidente, devendo ocorrer mediante lavratura de ata circunstanciada, 

preservando os princípios da confiabilidade e da confidencialidade, norteadores da lisura do 

procedimento, ficando desde já, expressamente vedada, a transferência de dados, informações, 

documentos ou similares pelos seus membros, assegurada a publicidade das etapas e atos 

pertinentes. 

 

CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE EXECUÇÃO E SIGILO 

O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e 

as normas desta Lei nº 8.6666/93, respondendo cada uma das partes pelas conseqüências de sua 

inexecução total ou parcial. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos 

e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer 

proposição da execução de serviços em desacordo com as especificações do Instrumento 

Convocatório e disposições deste contrato. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas sujeitarão a 

CONTRATADA às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, garantida prévia 

e ampla defesa em processo administrativo. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratante poderá, 

garantida a prévia defesa do contratado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções: 

 
I. ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais 

tenha concorrido; 

II. MULTA – MORATÓRIA – a empresa CONTRATADA ficará sujeita a multa diária  de 0,1% 

(zero vírgula um por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida, pelo atraso injustificado na 

execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a 

que fizer jus a CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente; 

III. MULTA COMPENSATÓRIA – em razão da inexecução total ou parcial do contrato, no percentual 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar 

esse valor, sobre o valor total do contrato, podendo esse valor ser abatido do pagamento a que fizer 

jus o contratado, ou cobrado judicialmente; 

IV. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

V. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 

o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base na alínea anterior. 

11.2. A Contratante aplicará as demais penalidades previstas na 8.666/93, sem prejuízo das 

responsabilidades penal e civil; 

11.3. A Contratada que ensejar o retardamento da execução do serviço, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO/E RESCISÃO DO CONTRATO 

 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais 

e as previstas na Lei 8.666/93 e alterações de posteriores e normas que norteiam a Administração 

Pública. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de contrato: 

 

I - O não-cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 

prazos; 

 

II - A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão, do serviço, nos prazos estipulados; 

 

III - O atraso injustificado no início do serviço; 

 

IV - A paralisação, do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 
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V - Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e 

escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 

8.666/93; amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

No caso de rescisão desta Carta-Contrato, a CONTRATADA receberá, apenas o pagamento 

relativo aos serviços entregue para a CONTRATANTE, observadas, portanto, à disposições da 

Seção V, Capítulo III da Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos no Diário Oficial do 

Estado de Alagoas, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo 

CONTRATANTE até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 

de vinte dias daquela data. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - TRIBUTOS E DESPESAS 

Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos 

e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução do seu objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS 

O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas: 

 

I - Unilateralmente pela Administração: 

 

a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos;  

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei. 

 

II - Por acordo das partes: 

 

a) Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços, em face de 

verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;  

b) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 

hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato príncipe; 

c) Nos demais casos previstos no Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
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O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, 

ressalvadas as sub-empreitadas de serviços especializados, as quais serão previamente submetidas 

à fiscalização para autorização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

 

Fica estabelecido o Foro da Comarca de TAQUARANA para dirimir qualquer dúvida decorrente 

da aplicação deste contrato. 

 

E assim, por estarem justo e acertado, as partes subscrevem o presente termo em duas vias 

idênticas e de igual teor, na presença de duas testemunhas para tornar bom, firme e valioso. 

 

 

Taquarana, ------------------- 

 

 

 

 

 

____________________________ 

SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA 
Prefeito 

Contratante 

 

 

_________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Gestor do Contratado 

_________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratado 

 

 

TESTEMUNHAS: 

  

 

_____________________________________ 

CPF: 

RG:                                                             

 

 

 

_____________________________________ 

CPF: 

RG:                                                             
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TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2018  
 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÕES  

 

Razão Social da Licitante: 

............................................................... 

CNPJ: 

................................................... 

 

1. DECLARAÇÕES: 

1.1. A licitante DECLARA, expressamente que está de acordo com todas as normas e condições 

deste Edital de Tomada de Preço e seus Anexos; 

 

1.2. A licitante DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem FATOS 

IMPEDITIVOS para sua habilitação no processo licitatório, modalidade TOMADA DE PREÇOS 

Nº XXXXXX/201__, realizado pelo Município de Taquarana, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

1.3. A licitante DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Fed. no 8.666, de 

21.06.1993, acrescido pela Lei Federal n
o
 9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo Decreto n. 

4.358, de 05.09.2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do Inciso XXXIII do Art. 7º da 

Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99) 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )  

 

Obs.: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

 

1.4. A licitante DECLARA, não possuir nenhum vínculo empregatício com o serviço público 

Municipal, Estadual ou Federal, e também não tenho vínculo com nenhuma empresa privada.  

 

 

BANCO 

................................................. 

AGÊNCIA 

................................................. 

Nº DA CONTA 

.................................................. 

 

____________/AL, ........... de ................... de 201- 

...................................................................... 

Representante legal da Licitante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2018 
 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO  

 

Razão Social da Licitante: 

............................................................... 

CNPJ: 

................................................... 

 

 

1. DECLARAÇÕES: 

 

1.1. A licitante DECLARA, que o prazo de validade da Proposta de Preços, não será inferior a 60 

(sessenta) dias contados da data de sua apresentação; 

 

1.2. A licitante DECLARA, que estão incluídas nesta Proposta de Preços, as despesas com todos 

os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdenciários e quaisquer outras 

despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação. 

 

1.3. A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme o item 14. deste 

Edital, ao tempo que indica os dados bancários da licitante: 

 

 

OBS.: esta declaração deve estar dentro do envelope de proposta de preço. 

 

XXXXXXXXX,           de                       de 201- 

 

 

............................................................................... 

Assinatura do representante legal da empresa 

(Nome e carimbo de identificação) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2018 

 
ANEXO IV – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

 

 

1. DA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

 

1.1.  A proposta técnica, que é classificatória, será apresentada em uma única via, em envelope 

lacrado, rubricado e assinado pelo representante legal do licitante ou por seu mandatário com 

firma reconhecida em cartório, e será julgada com base nos documentos e informações a serem 

entregues pelas empresas licitantes, as quais serão pontuadas conforme critério a seguir 

estabelecido e que o somatório será de no máximo 810 (oitocentos e dez) pontos. 

1.2.  Qualidade de profissionais com Nível de Formação Superior, que compõe o Quadro da 

empresa. 

1.2.1. A comprovação do vínculo será feita da seguinte forma: para os sócios, o contrato social, 

para os funcionários, a CTPS acompanhada da guia do FGTS e para os prestadores de serviços, 

contrato devidamente assinado acompanhados dos respectivos currículos e certificados de 

formação. 

1.3.  Serão considerados somente concursos públicos ou qualquer outro processo seletivo que 

atenda o disposto no art. 37, inciso II e artigo 198, § 4º, da Constituição Federal, os quais deverão 

ser comprovados através de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa de direito público 

ou privado. 

1.4.  Os pontos do Tempo de Atuação no Mercado serão atribuídos levando-se em conta o 

efetivo exercício da prestação dos serviços pertinentes ao objeto da licitação, conforme a tabela do 

ITEM D, comprovada através do CNPJ o Ato de instituição da empresa. 

ITEM A - CONCURSO X NÍVEL DE FORMAÇÃO DOS CANDIDATOS 

QUALIDADE 

 

QUALIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMO DE 

PONTOS 

Concurso com cargos de Nível Fundamental 2 8 

Concurso com cargos de Nível Médio 4 12 

Concurso com cargos de Nível Superior 6 30 

 TOTAL DE 

PONTOS 

50 

 

ITEM B – EQUIPE TÉCNICA X TITULAÇÃO 

 

QUALIFICAÇÃO 

 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMO DE 

PONTOS 

Mestres 5 10 

Mestres em Educação 5 20 

Doutores 10 50 
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Doutores em Educação 10 20 

 TOTAL DE 

PONTOS 

100 

 

ITEM C – HIERARQUIA DE CONCURSOS/ CAPACIDADE DE 

OPERACIONALIZAÇÃO 

 

QUALIFICAÇÃO 

 

PONTOS POR 

ATESTADO 

MÁXIMO DE 04 

ATESTADOS 

Concurso ou processos seletivos para Câmaras 

Municipais 

10 04 

Concurso ou processos seletivos para Prefeitura 15 04 

Concurso ou processos seletivos para Autarquias 

Municipais 

15 04 

Concurso ou processos seletivos para Autarquias 

Federais 

15 04 

Concurso ou processos seletivos para órgãos da 

Justiça ou Ministério Público 

20 02 

Concurso ou processos seletivos para órgãos na 

Esfera Federal 

30 04 

Concurso ou processos seletivos para Secretarias 

de Estado 

20 01 

Concurso ou processos seletivos para Empresas 

Públicas Federais 

40 04 

 TOTAL DE 

PONTOS 

520 

  

ITEM D – TEMPO DE ATUAÇÃO NO MERCADO 

 

Tempo de Atuação da Empresa no Mercado 

Tempo de Mercado Número de Pontos 

Menos de 1 ano 10 

Até 3 anos 20 

Até 5 anos 30 

Até 8 anos 40 

Até 10 anos 50 

Até 12 anos 60 

Até 14 anos 70 

Acima de 16 anos 100 

 

1.5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇO 

 

1.5.1. As propostas serão classificadas de acordo com a média ponderada dos índices técnicos 

considerados classificados e a nota atribuída às propostas técnicas e de preços. 

 

1.5.2. A pontuação total da proposta técnica será obtida através do somatório dos pontos obtidos 

dos itens A, B, C e D da Proposta Técnica. 

 

Cálculo da Pontuação Técnica (PT) 
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PT = A + B + C + D 

 

Onde PT = Pontuação Técnica 

 

2. DA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E TÉCNICA 

2.1.  Após a análise das Propostas Técnicas, será procedida a análise da Proposta de Preços que 

será efetuada utilizando-se a seguinte fórmula: 

 NP = 100 X MPP/PP 

 

Onde: 

NP = Nota Atribuída à proposta de preços de cada licitante; 

MPP = Menor preço global proposto dentre as propostas de preços classificadas; 

PP = Preço proposto pela licitante 

 

2.2.  A proposta vencedora será aquela que apresentar a maior Nota Final (NF), através da 

aplicação da fórmula abaixo transcrita: 

 

NF = (NT X 0,70) + (NP X 0,30) /100 

 

Onde: 

NF = Nota Final; 

NT = Nota Técnica obtida na proposta técnica da licitante; 

NP = Nota atribuída à proposta de preços do licitante; 

 

2.3.  A classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores das Notas 

Finais, sendo declarada vencedora a licitante que atingir a MAIOR NOTA FINAL. 

 

2.4.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, na nota classificatória final (NF), será 

privilegiado aquele que obtiver maior pontuação na nota técnica (NT), persistindo o empate, a 

Comissão Permanente de Licitação, procederá o desempate através de sorteio. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2018 

ANEXO V - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DE VAGAS PARA CARGOS EFETIVOS 

 

 
N° DE 

ORDEM 
CARGO REQUISITOS 

CARGA 
HORARIA 

ATRIBUIÇÕES VENCIMENTOS CARÊNCIA 

01 
Agente 

Administrativo 

Ensino Médio 

completo + 

conhecimento 

básico de 

informática 

40h 

Efetuar a separação e classificação de documentos e 

correspondências; Transcrever dados e lançamentos; Participar 

na organização de arquivos e fichários; Datilografar textos 

diversos, transcrevendo originais, manuscritos ou impressos e 

preenchendo formulários e fichas; Participar de controle de 

requisições e recebimento de materiais; Coletar dados diversos, 

consultando documentos; auxiliar no controle da disciplina dos 

alunos Escolas; Recepcionar as pessoas que visitam os órgãos 

da administração e orientá-las no atendimento devido; Efetuar 

cálculos com o auxílio de máquinas de calcular; Digitar cartas, 

ofícios, minutas, boletins, relatórios, memorandos extraídos de 

textos manuscritos, impressos ou digitados; Executar, a partir 

de documentos base fornecidos, operações de digitação de 

dados para processamento eletrônico; Operar com o sistema 

operacional Windows e com os aplicativos Word, Excel, Power 

Point, Corel Draw, Fax Modem, Internet, Multimídia e outros 

compatíveis com as funções do cargo; Manter sequência e 

controle de documentos; Executar outras tarefas relacionadas 

com a natureza do cargo. Características profissiográficas 

adicionais: O cargo requer do seu ocupante: Pequeno grau de 

capacidade de organização, em função de suas tarefa, uma vez 

que a maioria se encontra pré-estabelecido; esforço mental; 

954,00 06 
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compreensão de problemas e produção de solução de rotinas; 

lidar com informações semiconfidenciais, habilidade para 

contatos frequentes com o público, por motivo de rotina; boa 

coordenação motora e atenção visual concentrada; irá lidar 

frequentemente, com documentos que requerem discrição 

quanto ao seu tratamento, uma vez que a divulgação acarretará 

embaraços administrativos. Suas tarefas são rotineiras e pré-

estabelecidas. 

02 Agrônomo 

Superior 

Completo com 

formação em 

Agronomia + 

Registro no 

Conselho de 

Classe competente 

20h 

Planejar, coordenar e executar atividades agrossilvipecuárias e 

do uso de recursos naturais renováveis e ambientais, promover 

a extensão rural. Pode prestar assistência e consultoria técnicas. 

Elaborar documentação técnica e cientifica. Elaborar métodos e 

técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, 

efetuando estudos, experiências e analisando os resultados 

obtidos. Estudar os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, 

adubagem e condições climáticas, sobre culturas agrícolas, 

realizando experiências e analisando seus resultados na fase da 

semeadura, cultivo e colheita. Elaborar novos métodos de 

combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas 

de insetos, e ou aprimorar os já existentes. Participar de 

programa de treinamento, quando convocado. Participar, 

conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, 

eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 

Elaborar relatório, parecer e laudo técnico em sua área de 

especialidade; trabalhar segundo normas técnicas de segurança, 

qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. 

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 

1.500,00 01 
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função. 

03 

Analista de 

Controle 

Interno 

Superior 

Completo com 

graduação em 

Direito, 

Economia, 

Administração ou 

Ciências 

Contábeis + 

Registro no 

Conselho de 

Classe competente 

20h 

Atividade de nível superior, de grande complexidade, de 

natureza, especializada, que consiste na avaliação do 

cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo, bem como do orçamento 

do Município, auxiliando em sua elaboração e fiscalizando sua 

execução. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 

quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 

financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos e entidades da 

administração municipal, bem como da aplicação das 

subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito 

privado.  

Exercer o controle das operações de credito e garantias, bem 

como dos direitos e haveres do Município. Apoiar o controle 

externo no exercício de sua missão institucional. Fiscalizar o 

cumprimento do disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 

de maio de 2000. Dar ciência ao chefe do poder Executivo e ao 

Tribunal de Contas de qualquer irregularidade que tomar 

conhecimento.  

2.500,00 02 

04 
Assistente 

Social 

Superior 

Completo com 

formação em 

Serviço Social  + 

Registro no 

Conselho de 

Classe competente 

20h 

Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, 

identificando e analisando seus problemas e necessidades 

materiais aplicando métodos e processos básicos do serviço 

social para promover a integração ou reintegração dessas 

pessoas à sociedade. Estudar e analisar as causas de 

desajustamento social, estabelecendo planos de ações que 

busquem o restabelecimento da normalidade do comportamento 

dos indivíduos em relação a seus semelhantes ou ao meio 

social; Elaborar diretrizes, atos normativos e programas de 

assistência social, promovendo atividades educativas, 

1.500,00 01 
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recreativas e culturais, para assegurar o progresso e melhoria do 

comportamento individual; Organizar programas de 

planejamento familiar, materno-infantil, atendimento à 

hansenianos e desnutridos, bem como demais enfermidades 

graves; - Elaborar e emitir pareceres socioeconômicos, 

relatórios mensais de planejamento familiar; Participar de 

programas de reabilitação profissional, integrando equipes 

técnicas multiprofissionais, para promover a integração ou 

reintegração profissional de pessoas física ou mentalmente 

deficientes por doenças ou acidentes decorrentes do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas 

pelo superior imediato; Realizar quaisquer atividades inerentes 

ao cargo, conforme Lei Nº 8.662, DE 7 DE JUNHO DE 1993. 

05 

Assistente 

Administrativo 

Educacional 

Ensino Médio 

Completo 
40h 

Atividade de nível médio. Executa tarefas de rotina 

administrativa, tais como: recepciona e atende ao público, 

recebe, protocola e informa documentos, organiza e mantem 

arquivos, exerce atividades de telefonia, fax e telex, digita e 

datilografa textos, dados e informações; preenche formulários e 

fichas padronizadas, através da coleta de dados, consulta de 

documentos e demais fontes; informa processos em tramitação 

nas unidades de trabalho, através de consultas nas fontes 

disponíveis; assessora a chefia no levantamento e distribuição 

dos serviços administrativos da unidade; efetua cálculos; 

secretaria reuniões e outros eventos; auxilia na elaboração de 

relatórios e projetos; organiza e conserva arquivos e fichários 

ativos e inativos da Unidade Administrativa; requisita e 

controla material de consumo e permanente da unidade onde 

atua; mantem contatos internos e/ou externos para discutir ou 

pesquisar assuntos relacionados com outras unidades 

1.001,70 02 
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administrativas, de natureza legal ou financeira, de interesse da 

instituição; confere, notifica e relaciona as despesas da unidade 

de serviço; executa serviços auxiliares diversos, relativos ao 

apoio financeiro e contábil; participa direta ou indiretamente de 

serviços relacionados à verba, processos e convênios; participa 

de reuniões, encontros, seminários, congressos e cursos na sua 

área de atuação; executa outras tarefas inerentes ao cargo. 

06 

Auxiliar de 

Desenvolviment

o Infantil 

Curso normal 

magistério e/ou 

Pedagogia 

 

40h 

Colaborar  e assistir permanentemente o professor no processo  

de desenvolvimento das atividades técnico-pedagógicas e 

execução das rotinas diárias; Participar do planejamento, 

execução e avaliação das atividades sócio pedagógicas e 

contribuir para oferecimento de espaço físico e de convivência 

adequados a segurança, ao desenvolvimento, ao bem estar 

social, físico e emocional das crianças nas dependências das 

unidades de atendimento da rede municipal ou nas adjacências; 

Receber e acatar criteriosamente a orientação e as 

recomendações do professor no trato e atendimento às crianças; 

Executar sistematicamente os cuidados essenciais referentes à 

higiene pessoal e alimentação das crianças, bem como controlar 

a ingestão de líquidos e alimentos variados; Zelar para que o 

berçário se mantenha sempre em rigorosa condição de higiene; 

Responsabilizar-se pela alimentação direta das crianças dos 

berçários e auxiliar as demais crianças durante as refeições; 

Manter as mamadeiras e demais utensílios esterilizados; 

Participar juntamente com o professor das reuniões com pais e 

responsáveis. 

954,00 01 

07 

Auxiliar de 

Serv. Adm. 

Educacional 

Ensino 

Fundamental  

Incompleto 

40h 

Executar serviços internos e externos, recebendo ouentregando 

documentos mensagens ou objetos, assinando ou solicitando 

protocolos para comprovar a execução do serviço. Cooperar no 
954,00 10 
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encaminhamento do público aos diversos setores da instituição, 

acompanhando ou prestando informações. Abastecer maquinas 

e equipamentos e efetuar limpeza periódica, garantindo 

condições apropriadas ao bom funcionamento. Operar 

maquinas copiadoras, garantindo a qualidade dos serviços e o 

controle das cópias solicitadas. Servir água, café, lanche, 

preparando-os quando necessário. Zelar pela boa organização 

da copa, limpando-a, guardando os utensílios e mantendo a 

ordem e higiene do local. Zelar pelo ambiente de trabalho, 

varrendo, lavando, espanando e mantendo a ordem e segurança 

dos equipamentos. Efetuar serviços de embalagem, arrumação, 

transporte e remoção de móveis, maquinas, pacotes, caixas e 

materiais diversos. Coletar o lixo dos depósitos, para depositá-

los na lixeira ou no incinerador. Abrir e fechar portas e janelas 

da instituição nos horários regulamentares, responsabilizando-

se pela entrega das chaves. Participar de reuniões, encontros, 

seminários, congressos e cursos na área de atuação. Efetuar o 

controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo da 

merenda, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as 

normas e instruções estabelecidas. Selecionar os alimentos 

necessários ao preparo das refeições, separando-os e 

preparando-os de acordo com o cardápio do dia, para atender os 

programas alimentares. Distribuir refeições preparadas, 

entregando-as conforme rotina determinada, para atender os 

estudantes, registrar o número de refeições distribuídas, 

anotando-as em impressos próprios, para possibilitar cálculos 

estatísticos. 

08 
Auxiliar de 

Laboratório 

Ensino médio 

completo + Curso 
40h 

Atividade de nível médio. Serviços de laboratório, relacionados 

a análises clínicas e que não exigem tecnologia especial, 
954,00 01 
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especifico na área realizando os trabalhos de apoio a estas tarefas, para possibilitar 

o diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças, procedendo 

à coleta de material, empregando os meios e instrumentos 

recomendados, para possibilitar os exames requeridos. Executar 

exames e outros trabalhos de natureza simples, que não exigem 

interpretação técnica de resultados, como exames de exsudação 

das amígdalas, elaboração de laminas de cortes histológicos, 

semeadura e isolamento de germes, utilizando aparelhagem e 

agentes e outros elementos adequados, valendo-se dos seus 

conhecimentos e seguindo orientação superior, e utilizando 

aparelhagem e rea-gentes adequados, para assegurar a obtenção 

mais rápida dos resultados e aliviar o responsável de algumas 

tarefas mais simples; registrar e arquivar cópias dos resultados 

dos exames, utilizando formulários comuns ou padronizados, e 

arquivos especiais, para possibilitar consultas posteriores; Zelar 

pela assepsia, conservação e recolhimento do material, 

utilizando autoclave, estufas, armários e mantendo o 

equipamento em estado funcional, para assegurar os padrões de 

qualidade e funcionalidade requeridos; pode auxiliar 

professores em aulas práticas, colaborando nas demonstrações 

de laboratório, fornecendo instrumentos ou indicando a 

localização de aparelhos.    

09 
Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

40h 

Atividade de nível elementar. Executar trabalhos auxiliares de 

natureza simples, tais como horticultura e jardinagens. Executar 

serviços de copa e cozinha. Efetuar limpeza, higienização e 

conservação dos locais de trabalho em geral, inclusive 

ambulatórios, hospitais, auditórios e outras dependências. 

Executar mandados e tarefas externas, transportar volumes e 

fazer embalagens. Auxiliar na conferência e distribuição de 

954,00 05 
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mercadorias. Arrumar e remover móveis. Transportar, contar, 

pesar, lavar e passar roupas de cama, mesa, banho e vestuário 

em geral. Abrir e fechar portas e janelas da repartição nos 

horários regulamentares, responsabilizando-se pela entrega das 

chaves. Lavar, lubrificar, polir e higienizar veículos. Executar 

aterros e reaterros. Desempenhar outras atribuições especificas. 

10 

Auxiliar de 

Vigilância 

Escolar 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

40h 

Zelar pela guarda do patrimônio municipal e exercer serviço de 

vigilância. Percorrer sistematicamente inspecionando as 

dependências dos prédios escolares. Proibir a entrada de 

pessoas estranhas e outras anormalidades no recinto escolar. 

Controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e 

encaminhando-as para os lugares desejados. Escoltar pessoas e 

mercadorias aos seus destinos dentro do perímetro escolar. 

Fazer manutenções simples nos locais de trabalho. Orientar na 

entrada e saída de alunos da rede municipal de ensino, zelando 

pelo bem-estar e integridade física. Executar atividades 

correlatas. 

954,00 02 

11 Coveiro 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

40h 

Atividade de nível elementar. Desenvolver o serviço de 

manutenção e conservação dos cemitérios públicos municipais. 

Proceder à preparação de jazigos e covas para sepultamento. 
954,00 01 

12 Contador 

Superior 

Completo com 

Formação em 

Ciências 

Contábeis + 

Registro no 

Conselho de 

Classe competente 

20h 

Atividade de nível superior, de natureza técnico-profissional de 

grande grau de complexidade consistentes em: classificar, 

escriturar e analisar os atos e fatos administrativos municipais, 

de forma analítica e sintética; elaborar o orçamento anual e o 

plurianual de investimentos, na forma e tempo adequados, em 

concomitância com os demais setores e Secretarias Municipais; 

empenhar a despesa e fazer o controle dos créditos 

orçamentários; registrar a movimentação de recursos 

financeiros da administração de pessoal e material; registrar, na 

1.500,00 01 



 
  

  
 

ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

 

43 

 

PREFEITURA MUN. DE TAQUARANA/AL 
 
 
 

FLS.:______________________________ 

 
ASS.: ______________________________ 

 

forma prevista, a movimentação de bens; apurar contar dos 

responsáveis por recursos financeiros, bens e valores; fazer 

planos e prestações de contas de recursos financeiros; levantar 

mensalmente os balancetes e anualmente o balanço; arquivar 

documentos relativos a movimentação financeira-patrimonial; 

controlar, por meios legais e contábeis, a movimentação do 

Fundo de Participação do Município; controlar a movimentação 

de transferências recebidas de órgãos do Estado e da união, 

inclusive outros fundos especiais; prestar contas dos recursos 

financeiros recebidos pelo Município, conforme as disposições 

legais pertinentes, inclusive de acordos, convênios ou outros 

ajustes; informar sobre o comportamento da receita para fins de 

planejamento econômico-financeiro; escriturar a movimentação 

dos recursos financeiros do município; movimentar recursos 

financeiros do Município, na forma autorizada, obedecendo aos 

princípios gerais contábeis públicos; Assinar balanços e 

balancetes; analisar balanços e balancetes; preparar relatórios 

informativos referentes a situação financeira e patrimonial da 

Prefeitura; preparar pareceres referentes a Contabilidade 

Pública Municipal; Analisar cálculos de custo; compatibilizar, 

quando possível, as programações sociais, econômicas e 

financeiras do Município, com os planos e programas do Estado 

e da União; lançar, com previa comunicação, na 

responsabilidade de ordenador da despesa, aquela que não 

estiver de acordo com as normas e legislação pertinentes; 

Desincumbir-se de outras atribuições, especialmente 

classificação, registro, controle, analise e interpretação de atos e 

fatos administrativos e de informação, referente ao patrimônio 

municipal, a situação de todos quantos arrecadem receitas, 
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efetuem despesas, administrem ou guardem bens municipais.  

13 Eletricista 

Ensino 

Fundamental + 

Curso na área 

40h 

Atividade de nível médio. Desenvolver serviço técnico de 

manutenção da rede elétrica dos órgãos municipais. 

Empreender consertos e reparos. Proceder a eletrificação dos 

prédios públicos. 

954,00 01 

14 Enfermeiro 

Superior 

Completo com 

formação em 

Enfermagem + 

Registro no 

Conselho de 

Classe competente 

30h 

Atividade de nível superior, de grande complexidade, de 

natureza especializada, que consiste na execução assistenciais e 

supervisão de serviços de enfermagem em geral, inclusive em 

saúde ocupacional. Auxiliar médicos em intervenções 

cirúrgicas. Chefiar unidades de trabalho. Realizar cuidados 

diretos de enfermagem nas urgências e emergências clinicas. 

Realizar consultas de enfermagem. Solicitar exames 

complementares. Prescrever/transcrever medicações, em 

conformidade com as disposições legais da profissão. Executar 

assistências básicas e ações de vigilância epidemiológica e 

sanitária. 

1.500,00 01 

15 
Engenheiro 

Civil 

Superior 

Completo com 

formação em 

Engenharia Civil 

+ Registro no 

Conselho de 

Classe 

Competente 

20h 

Atividade de nível superior. Estudar projetos e fiscalizar obras a 

serem executadas pelo Município. Projetar pontes, barragens, 

estradas, edifícios, sistemas de irrigação e outras obras. 

Levantar estrutura de concreto armado. Elaborar orçamentos e 

especificações de obras. Proceder avaliações e pericias. 

Elaborar laudos técnicos. Orientar e fiscalizar o trabalho do 

topógrafo, desenhistas, técnicos e outros semelhantes. Chefiar 

unidades de trabalho. Elaborar, escrever, dirigir estudos e 

projetos de engenharia. Desenvolver outras tarefas afins 

concernentes. 

1.500,00 01 

16 Fiscal de Obras 

Ensino Médio 

Completo 

+conhecimento 

40h 

Acompanhar o andamento das construções pela Prefeitura, a 

fim de constatar a sua conformidade com as plantas 

devidamente aprovadas. Suspender obras iniciadas sem 
954,00 01 
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básico de 

informática. 

aprovação ou em desconformidade com as plantas aprovadas. 

Verificar denúncias e fazer notificações sobre construções 

clandestinas, aplicando todas as medidas cabíveis. Comunicar à 

autoridade competente as irregularidades encontradas nas obras 

fiscalizadas, tomando as medidas que se fizerem necessárias em 

cada caso. Prestar informações em requerimento sobre 

construções de prédios novos. Executar outras tarefas 

correlatas. Lavrar auto de infração quando da falta de alvará de 

construção, falta de habite-se, obra em desconformidade com 

projeto aprovado, falta de responsável técnico, falta de ART, 

falta de placa de obra, na construção de muros, cercas e 

passeios públicos (calçadas) nos lotes urbanos, falta de limpeza 

e manutenção dos lotes urbanos. 

17 
Fiscal de 

Tributos 

Ensino Médio 

Completo  

+conhecimento 

básico de 

informática. 

40h 

Atividade de nível médio, incumbindo-lhe a realização de 

diligências e de fiscalização junto a estabelecimentos 

prestadores e/ou tomadores de serviços, com o objetivo de 

verificar o fiel cumprimento da Legislação Tributária 

Municipal pelos contribuintes; prestação de informação em 

processo fiscal considerado de natureza especial para a 

Administração Tributária Municipal; pratica de ato que resulte 

em arguição de infração à Legislação Tributária Municipal; 

orientação fiscal ao contribuinte; exercício de funções relativas 

à aplicação e interpretação da Legislação Tributária Municipal; 

exercício de atividades voltadas ao controle dos processos de 

arrecadação e fiscalização dos tributos municipais; 

participação, como docente ou discente, em cursos, simpósios 

ou similares, de real interesse da Administração Tributária 

Municipal; designação para realizar estudos, pesquisas, 

levantamentos de dados e outros trabalhos relativos à 

954,00 01 
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Administração Tributária Municipal. 

18 Fisioterapeuta 

Superior 

Completo com 

formação em 

Fisioterapia + 

Registro no 

Conselho de 

Classe competente 

20h 

Atividade de nível superior compreendendo os cargos que se 

destinam à promoção, tratamento e recuperação da saúde de 

pacientes, utilizando protocolos e procedimentos específicos de 

fisioterapia, terapia ocupacional e ortopedia, visando a 

reabilitação do indivíduo às suas atividades normais da vida 

diária, adaptação à nova realidade clínica e física, melhoria das 

condições gerais de saúde, e tudo o mais que visem a melhoria 

de sua qualidade de vida. Atendem pacientes e clientes para 

prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas, utilizando 

protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia, terapia 

ocupacional e ortopedia. Habilitam pacientes. Realizam 

diagnósticos específicos. Analisam condições dos pacientes e 

clientes. Orientam pacientes, familiares, cuidadores e 

responsáveis. Desenvolvem programas de prevenção, promoção 

de saúde e qualidade de vida. Exercem atividades técnico-

cientificas. Administram recursos humanos, materiais 

financeiros e executam atividades administrativas. Tratam de 

meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, sequelas 

de acidentes vascular-cerebrais e outros. Auxiliam na 

restauração, conservação e desenvolvimento da capacidade 

física do paciente, diminuída por doença ou lesões. Executam 

métodos em pacientes com lesões musculo – osteoartculares, 

em face de recuperação ou em pacientes pneumológicos que 

necessitam de terapia física, compreendendo a efetivação final 

de uma prescrição medica nos aspectos de movimentação do 

paciente. Manipula aparelhos e supervisiona exercícios, 

juntamente com outra forma de terapia. Executam serviços em 

hospitais, ambulatórios, consultórios, domicílios, unidades 

1.500,00 01 
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sanitárias e outros locais pré-determinados em razão da 

necessidade de serviço. Informam o médico e solicitam 

orientações sobre o quadro inicial e a evolução ou não do 

paciente, dando assessoria quanto às questões relativas à sua 

competência. Ajudam a restabelecer deficiências musculares. 

Recuperam pessoas que apresentam dificuldades motoras 

associadas ou não a problemas mentais. Desenvolvem 

programas de prevenção educativa e recreativa que tenham por 

objetivo a readaptação física ou mental dos incapacitados. 

Realizam testes musculares, funcionais, de amplitude articular, 

de verificação cinética e movimentação, de pesquisa de 

reflexos, de provas de esforço e de atividades para identificar o 

nível de capacidade e deficiência funcional dos órgãos afetados. 

Planejam e executam tratamento de afecções reumáticas, 

osteoporose, sequelas de acidentes vasculares cerebrais, 

poliomielite, lesões raquimedulares, de paralisia cerebrais e 

motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e 

outros. Atendem a amputados preparando o coto, e fazendo 

treinamento com prótese para possibilitar a movimentação ativa 

e independente dos mesmos. Ensinar aos pacientes, exercícios 

corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as afecções do 

aparelho respiratório e cardiovascular, orientando-os e 

treinando-os em exercícios especiais a fim de promover 

correções de desvios posturais e estimular a expansão 

respiratória e a circulação sanguínea. Efetuam aplicação de 

ondas curtas, ultrassom, infravermelho, laser, micro-ondas, 

forno de bier, eletroterapia e contração muscular, crio e outros 

similares nos pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar 

ou terminar com a dor. Identificam fontes de recursos 
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destinados ao financiamento de programas e projetos em sua 

área de atuação e propor medidas para captação destes recursos 

bem como acompanhar e ou participar da execução dos 

programas e projetos supervisionados e controlando a aplicação 

dos recursos. 

19 Gari 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

40h 

Atividade de nível elementar. Executar limpeza de ruas, praças, 

jardins e outros logradouros públicos. Realizar coleta, 

acondicionar e efetuar o transporte do lixo gerado nas 

residências, estabelecimentos comerciais, industriais, 

hospitalares e espaços públicos até a disposição final dos 

resíduos sólidos. Remover entulhos, rejeitos e materiais. Fazer 

catação e seleção do lixo. Participar de capacitação. 

954,00 10 

20 

Médico 

Generalista 

PSF 

Superior 

Completo com 

formação em 

Medicina + 

Registro no 

Conselho de 

Classe competente 

40h 

Atividade de nível superior. Presta assistência médico-cirúrgica 

e preventiva. Diagnosticar e tratar das doenças do corpo 

humano. Realizar consultas clinicas aos usuários da sua área 

adstrita. Executar as ações de assistência integral em todas as 

fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto idoso. 

Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da 

Família (USF) e, quando necessário, no domicilio. Realizar as 

atividades clinicas correspondentes às áreas prioritárias na 

intervenção na atenção básica, definidas na Norma Operacional 

da Assistência à Saúde (NOAS), aliar a atuação clinica à pratica 

de saúde coletiva. Fomentar a criação de grupos de patologias 

especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde 

mental, etc. Realizar o pronto atendimento médico nas 

urgências e emergências. Encaminhar aos serviços de maior 

complexidade quando necessário, garantindo a continuidade do 

tratamento na USF, por meio de um sistema de 

acompanhamento e referência e contra-referência. Realizar 

1.500,00 04 
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pequenas cirurgias ambulatoriais. Indicar internação hospitalar. 

Solicitar exames complementares. Verificar e atestar óbito. 

Executar tarefas afins. 

21 
Médico 

Plantonista 

Superior 

Completo com 

formação em 

Medicina + 

Registro no 

Conselho de 

Classe competente 

30h 

Atividade de nível superior. Ter capacidade de atender qualquer 

alteração orgânica, psíquica ou de integridade física, súbita e ou 

recente que venha a comprometer sinais vitais, níveis de 

consciência dos pacientes. Prestar atendimento examinando 

pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, 

prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a 

evolução, registrando todos os seus atos com os recursos 

disponíveis. Executar suas atividades atendendo as 

especificações da cardiologia. 

1.900,00 05 

22 

Médi

co 

Espec

ialista 

Derma

tologist

a 

Formação em 

curso superior de 

graduação em 

medicina e 

registro no 

Conselho 

Regional 

competente, com 

residência médica 

na especialidade 

ou curso 

equivalente 

reconhecido pelo 

Ministério da 

20h 

Atividade de nível superior, de grande complexidade, de 

natureza especializada, envolvendo supervisão, planejamento, 

coordenação, programação e execução de atividades pertinente 

à defesa e proteção da saúde individual e coletiva. 

1.500,00 01 

23 
Gineco

logista 
1.500,00 01 

24 
Ortope

dista 
1.500,00 01 

25 

Otorri

nolarin

gologis

ta 

1.500,00 01 

26 
Pediatr

a 
1.500,00 01 

27 Psiquia 1.500,00 01 
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tra Educação e/ou 

Conselho 

Regional de 

Medicina. 

28 Motorista 

Ensino 

Fundamental 

Completo + 

Habilitação 

categoria B 

40h 

Executar atividades de direção de veículos: ambulância, 

passeio, cuidar da segurança de passageiros e cargas; observar e 

cumprir a legislação de trânsito; cuidar e zelar dos veículos, 

providenciando os reparos que se fizerem necessários; executar 

outras tarefas correlatas. 

954,00 02 

29 Motorista 

Ensino 

Fundamental 

Completo + 

Habilitação 

categoria D 

40h 954,00 03 

30 
Motorista 

Escolar 

Ensino 

Fundamental 

Completo + 

Habilitação 

categoria D 

40h 

Atividade de nível médio. Executar tarefas de conduzir veículos 

da prefeitura, mediante determinação superior. Vistoriar o 

veículo diariamente, verificando o estado dos pneus, o nível do 

combustível, água e óleo, testar os freios e parte elétrica. Zelar 

pela documentação do veículo e da carga, para apresentá-la às 

autoridades competentes, quando solicitada. Examinar as 

ordens de serviços, verificando o itinerário a ser seguido e a 

localização do estabelecimento para onde serão transportados 

os alunos. Dirigir veículos escolares. Verificar diariamente as 

condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização. 

Zelar pela segurança dos passageiros. Fazer pequenos reparos 

de urgência. Manter o veículo limpo, externa e internamente, e 

em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que 

necessário. Observar os períodos de revisão e manutenção 

preventiva do veículo. Anotar, segundo normas estabelecidas, a 

954,00 01 
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quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas 

transportadas, itinerário e outras ocorrências. Recolher o 

veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e 

fechado. Manter disciplina no transporte escolar. Realizar 

serviços de transporte e entrega de documentos, materiais e 

volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e 

repartições diversas. Substituir periodicamente o disco 

tacógrafo. Executar outras tarefas correlatas, mediante 

determinação superior. 

31 
Odontólogo 

PSF 

Superior 

Completo com 

formação em 

Odontologia + 

Registro no 

Conselho de 

Classe competente 

40h 

Atividade de nível superior. Participar do processo de 

planejamento, acompanhamento e avaliação das ações 

desenvolvidas no território de abrangência das unidades básicas 

de saúde da família. Identificar as necessidades e expectativas 

da população em relação à saúde bucal. Estimular e executar 

medidas de promoção da saúde, atividades educativas e 

preventivas em saúde bucal. Executar ações básicas de 

vigilância epidemiológica em sua área de abrangência. 

Organizar o processo de trabalho de acordo com as diretrizes do 

PSF e do plano de saúde municipal. Sensibilizar as famílias 

para a importância da saúde bucal na manutenção da saúde. 

Programar e realizar visitas domiciliares de acordo com as 

necessidades identificadas. Desenvolver ações intersetoriais 

para a promoção da saúde bucal. Realizar levantamento 

epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população 

adscrito. Realizar os procedimentos clínicos definidos na 

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – 

NOB/SUS 96 – e na Norma Operacional Básica da Assistência 

à Saúde – NOAS. Realizar o tratamento integral , no âmbito da 

atenção básica para a população adscrita Encaminhar e orientar 

1.500,00 01 
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os usuários que apresentam problemas complexos a outros 

níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento. 

Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências. 

Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais. Prescrever 

medicamentos e outras orientações na conformidade dos 

diagnósticos efetuados. Emitir laudos, pareceres e atestados 

sobre assuntos de sua competência. Executar as ações de 

assistência integral, aliado a atuação clinica à saúde coletiva, 

assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de 

acordo com planejamento local. Coordenar ações coletivas 

voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal. 

Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as 

ações coletivas. Capacitar as equipes de saúde da família no 

que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal. 

Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD.  

32 

Operador de 

Máquinas 

Pesadas 

Ensino 

Fundamental 

Completo + 

Habilitação cat D 

+ Curso de 

Operador de 

Máquinas Pesadas 

40h 

Operar e dirigir máquinas motoniveladoras, pás carregadeiras, 

retroescavadeiras e outros veículos assemelhados, realizando 

terraplanagem, aterros, nivelamento, desmatamento e atividades 

correlatas; zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o 

andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a 

fim de garantir sua correta execução; pôr em prática as medidas 

de segurança recomendadas para a operação e estacionamento 

da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes. Limpar e 

lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as 

instruções de manutenção dofabricante, bem como providenciar 

a troca de pneus, quando necessário, efetuar pequenos reparos, 

utilizando 

as ferramentas apropriadas, para assegura o bom funcionamento 

do equipamento; acompanhar os serviços de manutenção 

954,00 01 
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preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, depois 

de executados, efetuar os testes necessários; anotar, seguindo 

normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos 

realizados,consumo de combustível, conservação e outras 

ocorrências. 

33 Pedreiro 

Ensino 

Fundamental 

incompleto 

40h 

Atividade de nível elementar. Aplicar o chapisco em tetos e 

paredes. Preparar a argamassa para o revestimento, marcar os 

pontos de nível e pontos de massa. Aplicar o emboço para 

regularizar a superfície. Assentar acabamentos (soleiras, 

peitoris, etc) em portas e janelas. Preparar argamassa para 

contrapiso. Assentar os pré-moldados e outras tarefas afins. 

954,00 01 

34 
Procurador 

Jurídico 

Superior 

Completo com 

formação em 

Direito + Registro 

no Conselho de 

Classe competente 

20h 

Atividade de nível superior. Exercer a representação judicial e 

extrajudicial do Município. Prestar consultoria jurídica ao 

Chefe do Poder Executivo e aos órgãos da Administração. 

Defender o patrimônio imobiliário municipal. Promover o 

controle da legalidade e da moralidade dos atos administrativos. 

Analisar contratos e aditivos, convênios, projetos de lei, 

minutas de decretos, editais de licitações e documentos afins. 

Emitir pareceres, submetendo-os a aprovação do Chefe do 

Poder Executivo. Promover a cobrança da dívida ativa do 

Município. Promover a execução das desapropriações de 

interesse do Município. Proceder à uniformização da 

jurisprudência administrativa que repute lesivo ao interesse 

público. Resolver as controvérsias sobre a correta aplicação de 

normas constitucionais. Desempenhar atividades correlatas. 

2.500,00 01 

35 

Professor de 

Educação 

Infantil 

Curso Normal 

Magistério e/ou 

Licenciatura em 

Pedagogia 

25h 

Atividade de nível médio. Ministrar aulas, atividades 

pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens 

significativas para as crianças. Elaborar programas e planos de 

trabalho no que for de sua competência. Seguir a proposta 

1.482,70 05 
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36 
Professor 1º ao 

5º ano 

Curso Normal 

Magistério e/ou 

Licenciatura em 

Pedagogia 

25h 

político – Pedagógica da rede Municipal de Educação, 

integrando-as na ação pedagógica, como, co-partícipe na 

elaboração e execução do mesmo. Acompanhar o 

desenvolvimento das crianças. Participar das reuniões de pais, 

reuniões pedagógicas, encontros de formação, seminários e 

outros, promovidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

Realizar os planejamentos, registros e relatórios solicitados. 

Participar ativamente do processo de integração da escola – 

família – comunidade. Observar e registrar o processo de 

desenvolvimento das crianças, tanto individualmente como em 

grupo, com objetivo de elaborar a avaliação descritiva das 

crianças. Realizar outras atividades correlatas com a função. 

1.482,70 10 

37 
Professor de 

Português 

Graduação com 

Licenciatura na 

área 

20h 1.779,24 01 

38 
Professor de 

Matemática 

Graduação com 

Licenciatura na 

área 

20h 1.779,24 01 

39 
Professor de 

Geografia 

Graduação com 

Licenciatura na 

área 

20h 1.779,24 01 

40 
Professor de 

História 

Graduação com 

Licenciatura na 

área 

20h 1.779,24 01 

41 
Professor de 

Ciências 

Graduação com 

Licenciatura na 

área 

20h 1.779,24 01 

42 
Professora de 

Artes 

Graduação com 

Licenciatura na 

área 

20h 1.779,24 01 

43 

Professor de 

Educação 

Física 

Graduação com 

Licenciatura na 

área 

20h 1.779,24 01 

44 
Professor de 

Inglês 

Graduação com 

Licenciatura na 

área 

20h 1.779,24 01 
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45 Psicólogo 

Superior completo 

com formação em 

Psicologia + 

Registro no 

Conselho de 

Classe 

Competente 

20h 

Atividade de nível superior, de execução qualificada que 

envolve as ações de acompanhamento dos fenômenos psíquicos 

e de comportamento dos profissionais que atuam na educação, 

através de entrevistas e testes adequados. 1.500,00 02 

46 
Recreador 

infantil 

Ensino Médio 

completo 
40h 

Promover atividades recreativas diversificadas visando ao 

entretenimento, à integração social e ao desenvolvimento 

pessoal dos alunos, elabora projetos e executam atividades 

recreativas; promovem, atividades lúdicas, estimulantes a 

participação; atendem alunos; criam atividades recreativas e 

coordenam setores de recreação e administram equipamentos e 

materiais para recreação. 

954,00 01 

47 
Secretário 

Escolar 

Ensino Médio 

completo + curso 

de Secretariado 

Escolar ou Curso 

Superior em 

Pedagogia 

40h 

Atividade de nível médio. Assessorar a direção em serviços 

técnicos-administrativos. Planejar, coordenar, controlar e 

supervisionar as atividades da secretaria escolar. Organizar e 

manter atualizada a escrituração escolar, o arquivo, a coletânea 

de leis (sendo esta de propriedade do estabelecimento de 

ensino) e outros documentos. Instruir processo sobre assuntos 

pertinentes à secretaria escolar. Proceder ao remanejamento 

interno e externo e à renovação de matriculas, observando os 

critérios estabelecidos pelos órgãos competentes. Formar 

turmas de alunos, de acordo com os critérios estabelecidos. 

Assinar documentos da secretaria de acordo com a legislação 

vigente. Verificar regularidade da documentação referente à 

matricula e transferências de alunos, encaminhando os casos 

especiais à deliberação do diretor. Incinerar documentos 

escolares, de acordo com a legislação vigente. Atender alunos, 

1.001,70 01 
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pais, professores, e comunidade escolar com presteza e 

eficiência; responder perante o diretor, pela regularidade e 

autenticidade dos registros da vida escolar dos alunos. Praticar 

os demais atos necessários ao desenvolvimento das atividades 

da secretaria escolar. Organizar, coordenar, orientar e 

supervisionar a equipe da secretaria quanto à simplificação dos 

processos e métodos de trabalho, respeitando e valorizando as 

habilidades de cada um. Promover sessões de estudos referentes 

à legislação de ensino com seus auxiliares. Elaborar e executar 

seu plano de ação. Colaborar na gestão escolar, como elemento 

de ligação entre as atividades administrativo-pedagógicas, 

interagindo com o corpo docente participando das discussões 

para elaboração do projeto pedagógico e do plano de trabalho 

anual. Preparar e fornecer dados sobre o senso escolar. 

48 
Técnico 

Agrícola 

Ensino Médio 

Completo + 

Técnico agrícola + 

Registro no 

Conselho de classe 

competente 

40h 

Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, 

organização, assistência técnica, controle e fiscalização dos 

trabalhos agropecuários. Participar na elaboração eexecução de 

projetos e programas desenvolvidos pela Instituição.Participar 

na execução de projetos e programas de extensão rural.Orientar 

e treinar produtores rurais, pecuaristas, equipes de campo e 

outros arespeito de técnicas de agropecuária. Desempenhar 

tarefas técnicas ligadas à agropecuária, auxiliando em 

aulaspráticas. 

954,00 01 

49 
Técnico em 

Edificação 

Ensino médio 

completo  + Curso 

Técnico em 

Edificação 

40h 

Atividade de nível médio. Realizar estudos no local das obras, 

procedendo as medições, analisando amostras de solo e 

efetuando cálculos para auxiliar a preparação de plantas e 

especificações destinadas a construção, reparo e conservação de 

edifícios e outras obras de engenharia civil. Executar esboços e 

desenhos técnicos estruturais. Preparar estimativas detalhadas 

954,00 01 
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sobre quantidade e custo de mão-de-obra, efetuando cálculos 

referentes a materiais, pessoal e serviços. Promover a inspeção 

dos materiais, estabelecendo testes a serem realizados de 

acordo com as especificações e o emprego de cada material 

para controlar a quantidade e observância das especificações. 

Executar levantamentos e pesquisas, coleta de dados e registros 

de observações relativas a solos, construções, equipamentos, 

aparelhos, materiais e instalações em geral. Identificar 

problemas que surjam, aplicando conhecimentos teóricos e 

práticos sobre construção, instalações hidráulicas, sanitárias e 

elétricas, para assegurar o desenvolvimento dos trabalhos. 

Emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a 

chefia permanentemente informada a respeito de 

irregularidades encontradas. Executar outras tarefas 

semelhantes. 

50 

 
Técnico em 

Enfermagem 

Ensino Médio 

Completo + Curso 

Técnico em 

Enfermagem + 

Registro no 

Conselho de classe 

competente 

40h 

Exercer as atividades de nível médio, atribuídas ao Técnico em 

Enfermagem, sob a coordenação e supervisão do Enfermeiro, 

nos diferentes níveis de complexidade das ações de saúde, 

participar de programas de treinamento; executar outras 

atividades de interesse da área. 
954,00 04 

51 
Técnico em 

Informática 

Ensino Médio 

Completo + Curso 

Técnico em 

Informática 

40h 

Atividades de nível médio, envolvendo a execução de trabalhos 

de programação de computadores, apoio ao usuário e 

manutenção de equipamentos. Elaborar e manter programas de 

computação, baseando-se nos dados fornecidos pela equipe de 

análise e estabelecendo os diferentes processos operacionais 

para permitir o 

tratamento automático dos dados; planejar a solução lógica de 

1.000,00 01 
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programas com variados graus de complexidade; codificar, 

depurar, testar e documentar programas novos; testar e 

documentar as alterações efetuadas em programas; elaborar 

arquivos de testes; elaborar planos de testes de programas, 

rotinas e sistemas; fazer a manutenção e analisar desempenho 

de programas; identificar e solucionar problemas com 

programas em operação; acompanhar os resultados obtidos por 

programas em operação; elaborar e dar manutenção à 

documentação referente aos sistemas computacionais 

utilizados. 

52 Tratorista 

Ensino 

Fundamental 

Completo – 

Habilitação Cat. B 

ou E 

40h 

Atividade de nível elementar da natureza operacional, 

abrangendo condução e conservação das maquinas (tratores). 

Desenvolver suas atividades no arado para preparação da terra 

para o plantio, remoção de entulhos, obras, entre outras 

atividades afins. 

954,00 02 

53 Vigilante 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

40h 

Atividade de nível elementar. Preservar a integridade dos bens 

patrimoniais moveis e imóveis do Município. Fazer rondas 

diurnas ou noturnas em postos de saúde, oficinas, depósitos, 

armazéns e outras instalações públicas. Atender telefonemas e 

transmitir recados, fora do expediente normal. Prestar 

informações. Verificar a segurança de portas e janelas. 

Desempenhar outras atribuições compatíveis. 

954,00 04 

TOTAL DE VAGAS A SER OFERTADA  114 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2018 

ANEXO VI - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EMISSÃO DO CRC 

 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EMISSÃO DO CRC DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE TAQUARANA SÃO OS RELACIONADOS ABAIXO: 

 

 

1. Contrato Social e todas as alterações posteriores, devidamente registrados na Junta Comercial 

do Estado da sede da empresa; 

 

2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

3. Prova de quitação junto as Fazendas Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional), da sede da empresa, conjunta com a Previdência Social; 

 

4. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

(Certidão de Regularidade do FGTS – CRF); 

 

5. Prova de quitação junto a Fazenda Estadual da sede da empresa; 

 

6. Prova de quitação junto a Fazenda Municipal da sede da empresa; 

 

7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 

8. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 
 

9. Certidão Negativa de falência, concordata e recuperação judicial; 
 

10.  Relativos à Qualificação Econômica Financeira: 

 

a) Certidão Negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo 

distribuidor judicial da sede da empresa, datada de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à 

data da apresentação das propostas, caso não esteja expresso na mesma o seu prazo de 

validade, ou a emitida pelo site www.tjal.jus.br, ou o site correspondente a cada Estado. 

 

b) Balanço Patrimonial assinado por contabilista habilitado e pelo representante do licitante e 

demonstrações do último exercício social com a comprovação dos índices, exigível e 

apresentados na forma da lei; 

 

b.1) Os Balanços das Sociedades anônimas e outras Companhias, regidos pela Lei n° 6.404/76, 

deverão ser assinado pelo representante da sociedade e por contabilista habilitado e registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade competente; apresentar cópias da publicação do Balanço 

Patrimonial na imprensa oficial da União ou do Estado, ou do Distrito Federal conforme o lugar 

http://www.tjal.jus.br/
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em que esteja situada a sede da sociedade ou companhia; anexo ao balanço patrimonial a 

sociedade deve apresentar: 

 

f) Demonstrações do Resultado do Exercício; 

g) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos; 

h) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, incluída a Demonstração dos 

Lucros ou Prejuízos Acumulados; 

i) Notas Explicativas do Balanço;  

j) Cópia da Ata da Assembléia Geral Ordinária de aprovação. 

 

b. 2) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, devem apresentar o Balanço 

Patrimonial, assinado pelo representante da sociedade e por contabilista habilitado e registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade competente;  apresentar a Demonstração do Resultado e as 

Notas Explicativas de acordo com a Resolução do CFC nº 1.185/09,  e em cumprimento ao artigo 

26 da Resolução CFC nº 1.418/12 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresas de Pequeno 

Porte, e ao  inciso I do artigo 31 da lei 8.666/93; apresentar os Termo de Abertura e Encerramento 

com o Registro os quais constam as páginas correspondente do Livro Diário do qual foi extraído o 

Balanço Patrimonial; aprestar o  balanço patrimonial com a Chancela Digital  e/ou qualquer outro 

tipo de chancela utilizada no Estado sede da empresa (Junta Comercial do Estado). 

 

b.3) Sociedades constituídas há menos de um ano poderão participar do torneio apresentando o 

balanço de abertura, devidamente assinado pelo representante da sociedade e por contabilista 

habilitado e registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente; devendo o balanço de 

abertura está com a Chancela Digital  e/ou qualquer outro tipo de chancela utilizada no Estado 

sede da empresa (Junta Comercial do Estado). 

 

b.4) No caso das demais empresas, devem apresentar o Balanço Patrimonial, assinado pelo 

representante da sociedade e por contabilista habilitado e registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade competente; apresentar a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas de 

acordo com a Resolução do CFC nº 1.185/09, e em cumprimento ao inciso I do artigo 31 da lei 

8.666/93; apresentar os Termo de Abertura e Encerramento com o Registro os quais constam as 

páginas correspondente do Livro Diário do qual foi extraído o Balanço Patrimonial; aprestar o  

balanço patrimonial com a Chancela Digital  e/ou qualquer outro tipo de chancela utilizada no 

Estado sede da empresa (Junta Comercial do Estado). 

 

b.5) A situação financeira da licitante será avaliada através do demonstrativo de cálculo dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Endividamento Total (ET), assinado 

por contador registrado no C.R.C e em situação regular junto a este, demonstrada através da DHP, 

sendo que os índices deverão ser calculados na forma abaixo obedecendo aos seguintes 

parâmetros: 

  

 LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + 

Exigível a Longo Prazo, maior ou igual a 1. 

 

 LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante, maior ou igual a 1. 

 

 ET = Exigível Total / Ativo Total, menor ou igual a 1. 
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Obs. 1: as Grandes Empresas deverão apresentar o Balanço Patrimonial de acordo com a alínea 

“b. 4”, e as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de acordo com a alínea “ b. 2” ou “b. 4”, 

“b. 2” é o Modelo Contábil estabelecidos pela Resolução CFC nº 1.418 para Microempresa e 

Empresas de Pequeno Porte. 

 

Obs. 2: todas as empresas deverão apresentar os índices solicitados na alínea “b.5”, exceto as 

empresas constituidas em menos de um ano. 

 

Obs. 3: quando as empresas apresentarem o Balanço Patrimonial na forma do Sistema Público de 

Escrituração Digital - Speed, não precisa estar chancelado pela Junta Comercial do Estado sede da 

empresa, deverá estar de acordo com o Decreto nº 8.683/2016 de 26/02/2016. 

 


