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EDITAL 
PROCESSO Nº. 2431/2013 

CONVITE Nº. 002/2013 
 
01- COMUNICAÇÃO 
 
1.1 - A Prefeitura Municipal de Jaciara, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, nomeada pela Portaria n.º 003/2013, de 07/01/2013, fará realizar 
LICITAÇÃO na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de 
acordo com Inciso I, § 1° do Artigo 45 da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
Complementar n.º 123, de 14/12/2006, das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte e condições previstas neste Edital;  
 
1.2 - O presente CONVITE tem por objeto a “Contratação de empresa 
especializada para a realização de concurso público para provimento de 
cargos do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT”, 
conforme quadro de vagas constante no ANEXO IV deste diploma, abrangendo os 
procedimentos referentes à: 
 
a) elaborar o cronograma geral, com planejamento detalhado de todos os 
procedimentos a serem adotados no que concerne à execução dos serviços e obter 
sua aprovação pela Comissão de Licitação; 
b) elaborar o edital que regulamentará o concurso em todas as suas etapas, 
respeitando as normas do TCE/MT, da legislação pertinente e das especificações 
deste termo de referência e edital de licitação 
c) do edital constarão, obrigatoriamente, sem prejuízo de outros itens convenientes 
ou necessários ao bom andamento do concurso, o seguinte: 
c.1) bibliografia de referência para os candidatos; 
c.2) boleto online para recolhimento da taxa de inscrição; 
c.3) a informação de que a inscrição somente poderá ser realizada após 
confirmação do pagamento; 
c.4) datas previstas para a I) divulgação dos locais de provas; II) realização das 
provas; III) divulgação dos resultados preliminares; IV) interposição de recursos; V) 
resultado do julgamento dos recursos; VI) divulgação dos resultados finais; 
c.5) indicação dos meios de comunicação que serão usados para informar aos 
interessados e aos inscritos qualquer alteração relevante para o bom andamento do 
concurso; 
c.6) critérios de correção e contagem de pontos das provas objetivas e subjetivas; 
c.7) modelo do mapa de correção das provas subjetivas; 
c.8) nome e qualificação dos componentes da banca do concurso; 
c.9) descrição, regras e modelos para apresentação de recursos; 
c.10) lista de medidas restritivas que serão impostas aos candidatos, para fins de 
segurança e garantia de sigilo, tais como vedação ao porte e uso de aparelhos 
eletrônicos, vedação ao porte de armas, exigência de cabelos presos e orelhas 
descobertas, proibição do uso de óculos escuros, obrigatoriedade de uso de canetas 
transparentes, bem como qualquer outra imposição considerada necessária; 
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d) criar as condições para que os interessados que assim prefiram façam inscrição 
pela Internet; 
e) atender e esclarecer as dúvidas dos interessados e candidatos mediante telefone, 
fax e correio eletrônico. Os números de fax e telefone, endereço de e-mail, e 
endereço convencional devem constar do edital. 
f) prestar atendimento e esclarecimento aos interessados e candidatos em todas as 
fases do processo, por qualquer um dos meios entre os elencados no item anterior; 
g) montar banco de dados dos candidatos, contendo todas as informações colhidas 
nas inscrições bem como aquelas produzidas ao longo do concurso, tais como 
incidentes, recursos, notas. 
h.1) sempre que a contratante assim requisitar, a contratada deverá entregar cópia 
desse banco à contratante ou a quem ela indicar; 
h.2) as cópias poderão ser requisitadas em meio magnético ou equivalente, 
transmitidas eletronicamente ou impressas. 
h.3) imediatamente após a conclusão do concurso, a contratada entregará à 
contratante, independentemente de solicitação, uma cópia completa do banco, em 
meio óptico ou magnético; 
h.4) a contratada não poderá usar as informações do banco de dados para nenhum 
outro fim que não seja o concurso da contratante; 
h.5) o formato dos arquivos do banco de dados será aquele indicado pela 
contratante; 
i) providenciar o atendimento especializado aos portadores de deficiência, tanto na 
fase de inscrição quanto na fase de provas, de acordo com as especificidades dos 
casos apresentados (motora, auditiva, visual); 
j) elaborar e publicar, na Internet, o edital das inscrições deferidas, informando ou 
confirmando local, data e horário da aplicação das provas. 
k) publicar, de forma destacada, em jornal de grande circulação local, a informação 
de que o edital encontra-se disponível no endereço eletrônico fornecido. 
l) elaborar, reproduzir, aplicar e corrigir as provas do concurso; 
m) as provas objetivas serão de múltipla escolha, com quatro escolhas, e totalizarão 
50 (cinqüenta) questões repartidas proporcionalmente entre as diversas matérias 
objeto do concurso; 
n) no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o horário de encerramento 
das provas objetivas, divulgar o gabarito das provas em sítio da Internet previamente 
divulgado; 
o) no prazo máximo de vinte e quatro horas após o horário de encerramento das 
provas objetivas, afixar o gabarito oficial na portaria da Prefeitura Municipal; 
p) elaborar e publicar o edital com o resultado das provas objetivas, indicando nome, 
número de inscrição e notas individuais de cada candidato, sua média final e ordem 
de classificação.; 
q.1) será reprovado e excluído do certame qualquer candidato que faça menos de 
60% do total de pontos; 
q.2) será excluído do certame qualquer candidato que falte a qualquer das provas; 
r) examinar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos, com parecer 
fundamentado e individualizado; 
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r.1) nas provas objetivas será permitido agrupar os recursos por questão recorrida, 
emitindo-se um só julgamento; 
r.2) nas provas subjetivas a fundamentação será individual, exceto se a questão for 
de natureza comprovadamente coletiva; 
s) corrigir as provas e apresentar relatório sumário sobre as ocorrências relevantes, 
incluindo cópia dos recursos e seus julgamentos; 
t) apoiar a Prefeitura Municipal, técnica e juridicamente, em todas as etapas do 
concurso; 
u) assegurar todas as condições para que a Prefeitura Municipal possa fiscalizar a 
execução dos serviços em todas as fases do processo; 
v) responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso, 
arcando com todos os ônus dele decorrentes, mesmo na ausência de culpa ou dolo, 
e desde que comprovado o nexo causal entre ação e omissão da contratada e a 
anulação; 
w) realizar o concurso público com observância estrita dos princípios constitucionais 
que regem a matéria, respeito às leis, à moralidade pública e à isonomia entre os 
concorrentes; 
x) elaborar e entregar à contratante relatório final contendo todos os atos 
decorrentes do concurso público, sujeitando-o à homologação da Prefeitura 
Municipal; 
1.2. estima-se a inscrição de 800(oitocentos) candidatos  
 
 
OBS: A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ SEMPRE EXERCER SEUS 
TRABALHOS SOB A ORIENTAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 
DO CONCURSO PÚBLICO NOMEADA PELO PREFEITO MUNICIPAL. 
  
02- DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
2.1- Na data, hora e local abaixo indicado, serão recebidos os envelopes contendo 
os documentos de Habilitação e Proposta Comercial, dando-se início, nesta mesma 
Sessão, à abertura dos primeiros e em seguida, dos segundos, observado o 
disposto nos Inciso I e III do Artigo 43 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores 
 
DATA: 15 DE MAIO DE 2013  
HORA: 08 H E 30 MIN.   
LOCAL: Sala das Sessões – Licitação, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, 
localizada na Av. Antônio Ferreira Sobrinho, N.º 1075, Bairro Centro, cidade de  
Jaciara-MT. 
 

2.1.1- Os dois envelopes deverão ser entregues, obedecendo às seguintes 
instruções: 
 
a) ENVELOPE I: 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
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CONVITE Nº. 002/2013 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL 
 
b) ENVELOPE II: 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
CONVITE Nº 002/2013 
PROPOSTA COMERCIAL 
RAZÃO SOCIAL 
 
2.1.2- Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes, 
ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e 
local, salvo manifestação em contrário. 

 
3 DA DOCUMENTAÇÃO 
 
3.1 No ENVELOPE I, deverão ser apresentados/entregues os seguintes 

documentos (cópia autenticada): 
3.1.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
3.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição 
de seus administradores, ou; 

3.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhado de prova da diretoria em exercício, ou;  

3.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir, ou; 

3.1.5 Cartão de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos sócios 
da empresa; 

3.1.6 Cédula de Identidade/RG dos sócios da empresa; 
3.1.7 Alvará de funcionamento 2013; 
3.1.8 Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviços CND/FGTS; 
3.1.9 Prova de Regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

CND/INSS; 
3.1.10 Certidão Negativa de Débito com a Prefeitura da Sede da Licitante; 
3.1.11 DECLARAÇÃO, conforme modelo (ANEXO I); 
3.1.12 Atestado de capacidade técnica emitido por empresa pública, 

comprovando que já prestou serviços similares aos do objeto deste 
edital; 

3.1.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 
3.1.14 As empresas que se beneficiarem do regime diferenciado previsto na 

Lei Complementar nº. 123/2006 deverão apresentar documentos que 
comprovem que a empresa está enquadrada como Microempresa ou 
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Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei e gozarão dos 
benefícios contidos na referida lei. 

 
3.2- Todos os documentos deverão ser apresentados na mesma ordem em que se 
encontram no presente EDITAL; 
 
04- DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1- Além dos convidados diretamente, poderão também participar desta Licitação 
todos os interessados que tomarem conhecimento do presente Edital, devendo 
manifestar-se de preferência com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas do 
horário previsto para a abertura dos envelopes; 
 
4.2- Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 
uma empresa licitante; 
 
4.3- Todos os Licitantes devem atender as condições deste Edital e apresentar os 
documentos nele exigidos. 
 
05- DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
5.1- A Proposta Comercial (ANEXO II) deverá ser apresentada em uma única via, 
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em papel timbrado ou com carimbo 
de identificação da Licitante e contendo, obrigatoriamente, ainda, o que se segue: 
 
a) Preço Global da Proposta; 
 
b) Condições de pagamento: O pagamento será feito à Contratada em 04 (quatro) 

parcelas assim distribuídas:  
1º) 25% (vinte e cinco por cento) imediatamente após a publicação do edital; 
2º) 25% (vinte e cinco por cento) imediatamente após a publicação da relação 
das inscrições; 
3º) 40% (quarenta por cento) imediatamente após a aplicação das Provas 
objetivas e práticas; 
4º) 10% (dez por cento) imediatamente após a publicação do resultado final. 
 
b.1) Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias contados a partir 
da data final do período de adimplemento de cada parcela, mediante 
comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS 

 
c) Prazo de validade da Proposta de no mínimo 90 (noventa) dias; 
 
d) Prazo de prestação de serviços: 06 (seis) meses 
 
e) Dados do Representante Legal para a assinatura do Contrato de Prestação 
de Serviços: 
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-Nome Completo: 
-Nacionalidade: 
-Estado Civil: 
-Profissão: 
-Endereço Completo: 
-RG nº: 
-CPF nº: 
 

f) Dados da Empresa: 
 
-Razão Social: 
-Endereço Completo: 
-CNPJ nº: 
-Inscrição Estadual  n.° (se houver): 
-Inscrição Municipal n.° (se houver): 
-Telefones 
-Fax 
-E-mail 
-Conta Bancária nº: 
-Agência nº - Banco: 

 
5.2- No preço apresentado na proposta, deverão estar incluídas todas as despesas, 
inclusive as legais e/ou adicionais tais como taxas, impostos, encargos e outros que 
se fizerem necessários, devendo o mesmo ser apresentado em moeda corrente com 
todos os algarismos; 
 
5.3- A Proposta Comercial deverá ser apresentar com preços correntes de mercado, 
conforme disposto no Inciso IV do Artigo 43 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações 
posteriores; 
 
5.4- Quando ocorrerem divergências entre os valores em algarismo e por extenso, 
no julgamento da comissão prevalecerá o escrito por extenso; 
 
5.5- Só serão aceitas as propostas comerciais que estiverem datilografadas ou por 
outro tipo de impressão; 
 
5.6- Não será admitida proposta que apresente preços globais ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, nos termos do § 3º do 
Artigo 44 da Lei Federal n.° 8.666/93. 
 
06- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1- As despesas decorrentes deste CONVITE correrão à conta da seguinte Dotação 
Orçamentária:  
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01.04.01.04.122.0003.2120.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com o 
Gabinete da Secretaria de Administração e Finanças 
  
07- DA SOLICITAÇÃO 
 
7.1- Setor solicitante: Secretaria de Administração e Finanças. 
7.2- Data: 10/04/2013 
7.3- Classificação: Serviços 
7.4- Acompanhamento: Secretaria de Administração e Finanças. 
 
08-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1-  Serão DESCLASSIFICADAS as PROPOSTAS que tenham sido feitas em 
desacordo com as disposições contidas neste CONVITE n.° 002/2013, bem como 
aquelas que contemplem PREÇOS EXCESSIVOS ou manifestamente 
INEXEQÜÍVEIS, assim como não serão consideradas quaisquer ofertas de 
vantagem não previstas neste instrumento convocatório; 
 
8.2-  Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as PROPOSTAS apresentadas 
seja quanto ao preço, condições de pagamento ou quaisquer outras que importem 
em manifestação do mérito dos seus termos originais; 
 
8.3-  O julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS será realizado pelo tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, conforme previsto no Inciso I do § 1° do Artigo 45 da Lei Federal 
n.º 8.666/93; 
 
8.4-  Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será feito um SORTEIO, 
que poderá ser realizado na mesma sessão, de acordo com a Lei, ou o que for mais 
conveniente à Administração, desde que não transgrida a Legislação; 
 
8.5-  O extrato da Presente Licitação, bem como o resultado do julgamento das 
Propostas Comerciais será AFIXADO em lugar de amplo acesso público para 
conhecimento dos interessados e providências que julgarem necessárias, inclusive 
para apresentação de recursos, obedecendo sempre ao prazo legal; 
 
8.6-  Dos Atos da Administração praticados no presente procedimento licitatório 
caberá recurso na forma do Art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93; 
 
8.7-  A LICITANTE VENCEDORA obriga-se à atender o OBJETO deste CONVITE 
n.° 002/2013 para todos os efeitos, sendo de sua inteira responsabilidade a 
REPOSIÇÃO ou REPARAÇÃO dos erros constatados pela administração, não 
estando os mesmos em conformidade com as referidas especificações 
determinadas pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Publico, nos termos 
do Art. 69 da Lei Federal n.º 8.666/93; 
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8.8-  A LICITANTE VENCEDORA é RESPONSÁVEL pelos danos causados 
diretamente à ADMINISTRAÇÃO ou a TERCEIROS, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do objeto deste Convite, bem como pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais dele resultantes; 
 
8.9-  Caberá à LICITANTE VENCEDORA manter durante toda a execução do 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de QUALIFICAÇÃO exigidas na 
LICITAÇÃO; 
 
8.10- A LICITANTE VENCEDORA estará sujeita às CLÁUSULAS especificadas do 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (ANEXO III), quando de sua 
celebração; 
 
8.11- A LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial do Contratado; 
 
8.12- A participação nesta LICITAÇÃO implica na ACEITAÇÃO INTEGRAL e 
IRRETRATÁVEL das NORMAS deste CONVITE; 
 
8.13- Esta Licitação poderá ser revogada por interesse da Administração 
decorrente de ato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar sua decisão, ou ANULADA por vício ou ilegalidade ou por provocação 
de terceiros, sem que a LICITANTE VENCEDORA tenha o direito a qualquer 
indenização, à exceção do disposto no Art. 59 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa; 
 
8.14- Os preços propostos referentes a este CONVITE n.° 002/2013 não poderão 
ser alterados durante a vigência do PRAZO CONTRATUAL; 
 
8.15- Responsabiliza-se também o LICITANTE vencedor por reparar, corrigir ou 
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste CONVITE; 
 
8.16- O LICITANTE vencedor do presente CONVITE responsabiliza-se pelo 
cumprimento do objeto em referência, de conformidade com a Legislação pertinente 
à espécie; 
 
8.17- A Comissão de Acompanhamento nomeada pelo prefeito será designada 
como responsável pelo acompanhamento e/ou fiscalização inerente ao objeto desta 
Licitação e a realização do atestamento dos referidos serviços; 
                            
8.18- À Comissão Permanente de Licitação ou a AUTORIDADE SUPERIOR será 
facultada, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do PROCESSO, vedada à inclusão 
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posterior de documentação ou informação que deveria constar originalmente da 
PROPOSTA; 
 
8.19- Somente um representante de cada empresa devidamente credenciado 
poderá manifestar-se na Sessão de Abertura dos envelopes; 
 
8.20- Nos termos do Artigo 64 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores, 
o Licitante Vencedor deverá assinar o Instrumento Contratual no PRAZO de até 10 
(DEZ) DIAS, contados da data homologação e Adjudicatório deste Convite, sob a 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 
81 da dita Lei; 
 
8.21- Lavrar-se-á ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação para 
exame e julgamento deste Convite n.° 002/2013 que após lida e aprovada, será 
assinada pelos seus membros e pelos representantes das Licitantes presentes; 
 
8.22- A Licitante deverá examinar detalhadamente as disposições contidas neste 
Edital e seus anexos, pois a simples apresentação da Documentação e da Proposta 
subentende a aceitação incondicional de seus termos independente de transcrição, 
bem como o conhecimento integral do objeto licitado, não sendo aceitas alegações 
de desconhecimento de qualquer pormenor; 
 
8.23- No caso de eventual divergência entre o Edital deste Convite e seus Anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro; 
 
8.24- Se houver desistência da licitante vencedora ou no caso de ocorrer rescisão 
ou distrato do Contrato, o Município de Jaciara-MT poderá convidar a segunda 
classificada e, assim sucessivamente, se existir, para completar o objeto desta 
Licitação, porém nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto 
ao preço, este devidamente corrigido na forma da Lei; 
 
8.25- A LICITANTE VENCEDORA poderá subcontratar partes do objeto deste 
Convite em até 50% (cinqüenta por cento), no que for estritamente necessário, sem 
desobedecer ao que prevê o Artigo 72 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores; 
 
8.26- No caso de desistência ou de interrupção da execução do objeto deste 
CONVITE n.° 002/2013, a LICITANTE VENCEDORA deverá comunicar por escrito à 
Prefeitura Municipal de Jaciara, estabelecendo um prazo não inferior a 30 (trinta) 
dias, para que a Municipalidade tenha o tempo hábil, a fim de que não venha a ser 
prejudicada com tal iniciativa; 
 
8.27- O exame e julgamento dos documentos de Habilitação e Proposta Comercial 
e as demais ocorrências nos casos de recursos, penalidades, multas e demais 
elementos pertinentes ao presente CONVITE n.° 002/2013, obedecerão sempre aos 
termos contidos na Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores; 
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8.28- De comum acordo entre as partes, o Contrato de Prestação de serviços 
poderá ser cancelado ou rescindido de forma amigável de acordo com que 
estabelecem os Artigos 77, 78, 79 e 80 e respectivos Parágrafos e Incisos da Lei 
Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores; 
 
8.29- Para quaisquer esclarecimento, consultas e/ou outros elementos pertinentes 
a esta Licitação, os interessados poderão dirigir-se à Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, n.º 
1.075 – Centro – Jaciara-MT ou pelo telefone (0xx66) 3461- 7923 nos dias de 
expediente, no horário de 08h às 11h e das 13h ás 17h. 
 
 

ANEXOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL 
CONVITE Nº. 002/2013 

 
 
ANEXO I –  DECLARAÇÃO (MODELO) 

ANEXO II –  PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) 

ANEXO III- MINUTA DE CONTRATO 

ANEXO IV  QUADRO ESTIMATIVO DE VAGAS 

ANEXO V TERMO DE REFERENCIA 

 

 

 
Jaciara-MT, 29 de abril de 2013. 

 
 
 
 
 
 

Ana Cláudia Nascimento Silva de Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
Ref: CONVITE Nº. 002/2013 
 
(Nome da empresa:              ,CNPJ:          , com sede na rua (Av.)              N.º                          
Bairro:                 CEP:                     no Município de                           
Por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no 
Edital de CONVITE Nº 002/2013 emitido pela Prefeitura Municipal de Jaciara- MT, 
DECLARA, sob as penas da Lei, que: 
 

1. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos 
impeditivos da habilitação; 

2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição 
Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99; 

3. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder 
Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de 
gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 
8666/93 e Inciso X, da Lei Complementar N.º 04/90) 

 
 
 
Cidade-UF,      de            de  2013. 
 
ASSINATURA 
 
NOME E FUNÇÃO NA EMPRESA 
 
CARIMBO RG:          /CPF:           
 
CARIMBO CNPJ:  
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ANEXO II 
 

CONVITE N°. 002/2013 
(MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL)  

(SUGESTÃO) 
 
(Local e data) 
 
ILUSTRISSIMA SENHORA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
JACIARA-MT 
REF.: CONVITE Nº. 002/2013 
 
                         
 

           Senhora Presidente, 
 
   Em atenção ao CONVITE N.° 002/2013, acima referenciado, 
estamos apresentando a essa Comissão Permanente de Licitação, nossa 
PROPOSTA COMERCIAL para o atendimento do objeto pleiteado, nas condições 
abaixo e seguintes, ficando submetido ao exame/julgamento pelos membros dessa 
CPL. 
 
a) Preço Global da Proposta; 
 
b) Condições de pagamento: Conforme Edital; 
 
c) Prazo de validade da Proposta de no mínimo 90 (noventa) dias: 
 
d)  Prazo de prestação de serviços; 
 
e) Dados do Representante Legal : 

 
-Nome Completo: 
-Nacionalidade: 
-Estado Civil: 
-Profissão: 
-Endereço Completo: 
-RG nº: 
-CPF nº: 
 

f) Dados da Empresa: 
 
-Razão Social: 
-Endereço Completo: 
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-CNPJ nº: 
-Inscrição Estadual  (se houver): 
-Inscrição Municipal nº  (se houver): 
-Telefones 
-Fax 
-E-mail 
-Conta Bancária nº: 
-Agência nº - Banco: 

  
                          Informamos a Vossa Senhoria que aceitamos as condições 
estabelecidas no EDITAL do presente CONVITE n.° 002/2013, nos comprometendo 
a cumprir as condições apresentadas nesta Proposta Comercial e responsabilizar 
pela qualidade dos serviços, especialmente obedecendo às normas vigentes 
pertinentes a Legislação sob a determinação da Comissão de Acompanhamento ou 
qualquer autoridade designada para a chefia dos trabalhos. 
 
                          Declaramos ainda para os devidos fins de participação nesta 
licitação, à superveniência de fatos impeditivos da habilitação. 
 

Sendo o que se nos apresenta, para o momento, colocamo-nos à 
disposição dessa Comissão Permanente de Licitação para quaisquer 
esclarecimentos que se tornarem necessários e externamos-lhe nossos 
agradecimentos pelo convite. 

 
Por oportuno, reiteramos nossos protestos de estima e 

consideração, com nossos cordiais cumprimentos e votos de sucesso em suas 
atividades. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

(Assinatura) 
(Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 
 Nº......./2013 

 
                                                 

QUE ENTRE SI FAZEM AS PARTES A 
SEGUIR QUALIFICADAS, 

NAS CONDIÇÕES ABAIXO E SEGUINTES: 
 
 
01- DAS PARTES 
 
1.1- MUNICÍPIO DE JACIARA- MT, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº 
1.075, nesta cidade de Jaciara- MT, inscrito no CNPJ N.º 03.347.135/0001-16, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ADEMIR GASPAR DE LIMA, 
brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Luma, 
n.º 1242, portador do RG n.º 1052750-8 SJ/MT e do CPF n.º 856.494.149-04, 
doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE;                                               

 
1.2- .....  doravante denominado, simplesmente, CONTRATADO.  

 
02- DO OBJETO 

 
2.1- O CONTRATADO se obriga pelo presente Instrumento particular a Prestação 
de serviços de realização de concurso público para provimento de cargos do 
quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, conforme quadro 
de vagas discriminado na tabela abaixo. 
 

Cargo Vagas Escolaridade 
Médico 010 Ensino Superior 
Pedreiro 006 Ensino Fundamental 
Técnico Administrativo Educacional 004 Ensino Médio Completo 
Técnico do Banco de Sangue 001 Ensino Médio Completo 
Técnico Laboratório 002 Ensino Médio Completo 
 
 

2.1.1- Os procedimentos referentes ao objeto abrangem: 
 

a) elaborar o cronograma geral, com planejamento detalhado de todos os 
procedimentos a serem adotados no que concerne à execução dos serviços e obter 
sua aprovação pela Comissão de Licitação; 
b) elaborar o edital que regulamentará o concurso em todas as suas etapas, 
respeitando as normas do TCEMT, da legislação pertinente e das especificações 
deste termo de referência e edital de licitação  
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c) do edital constarão, obrigatoriamente, sem prejuízo de outros itens convenientes 
ou necessários ao bom andamento do concurso, o seguinte: 
c.1) bibliografia de referência para os candidatos; 
c.2) boleto online para recolhimento da taxa de inscrição; 
c.3) a informação de que a inscrição somente poderá ser realizada após 
confirmação do pagamento; 
c.4) datas previstas para a I) divulgação dos locais de provas; II) realização das 
provas; III) divulgação dos resultados preliminares; IV) interposição de recursos; V) 
resultado do julgamento dos recursos; VI) divulgação dos resultados finais; 
c.5) indicação dos meios de comunicação que serão usados para informar aos 
interessados e aos inscritos qualquer alteração relevante para o bom andamento do 
concurso; 
c.6) critérios de correção e contagem de pontos das provas objetivas e subjetivas; 
c.7) modelo do mapa de correção das provas subjetivas; 
c.8) nome e qualificação dos componentes da banca do concurso; 
c.9) descrição, regras e modelos para apresentação de recursos; 
c.10) lista de medidas restritivas que serão impostas aos candidatos, para fins de 
segurança e garantia de sigilo, tais como vedação ao porte e uso de aparelhos 
eletrônicos, vedação ao porte de armas, exigência de cabelos presos e orelhas 
descobertas, proibição do uso de óculos escuros, obrigatoriedade de uso de canetas 
transparentes, bem como qualquer outra imposição considerada necessária; 
d) criar as condições para que os interessados que assim prefiram façam inscrição 
pela Internet; 
e) atender e esclarecer as dúvidas dos interessados e candidatos mediante telefone, 
fax e correio eletrônico. Os números de fax e telefone, endereço de e-mail, e 
endereço convencional devem constar do edital. 
f) prestar atendimento e esclarecimento aos interessados e candidatos em todas as 
fases do processo, por qualquer um dos meios entre os elencados no item anterior; 
g) montar banco de dados dos candidatos, contendo todas as informações colhidas 
nas inscrições bem como aquelas produzidas ao longo do concurso, tais como 
incidentes, recursos, notas. 
h.1) sempre que a contratante assim requisitar, a contratada deverá entregar cópia 
desse banco à contratante ou a quem ela indicar; 
h.2) as cópias poderão ser requisitadas em meio magnético ou equivalente, 
transmitidas eletronicamente ou impressas. 
h.3) imediatamente após a conclusão do concurso, a contratada entregará à 
contratante, independentemente de solicitação, uma cópia completa do banco, em 
meio óptico ou magnético; 
h.4) a contratada não poderá usar as informações do banco de dados para nenhum 
outro fim que não seja o concurso da contratante; 
h.5) o formato dos arquivos do banco de dados será aquele indicado pela 
contratante; 
i) providenciar o atendimento especializado aos portadores de deficiência, tanto na 
fase de inscrição quanto na fase de provas, de acordo com as especificidades dos 
casos apresentados (motora, auditiva, visual); 
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j) elaborar e publicar, na Internet, o edital das inscrições deferidas, informando ou 
confirmando local, data e horário da aplicação das provas. 
k.1) publicar, de forma destacada, em jornal de grande circulação local, a informação 
de que o edital encontra-se disponível no endereço eletrônico fornecido. 
l) elaborar, reproduzir, aplicar e corrigir as provas do concurso; 
m) as provas objetivas serão de múltipla escolha, com quatro escolhas, e totalizarão 
50 (cinqüenta) questões repartidas proporcionalmente entre as diversas matérias 
objeto do concurso; 
n) no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o horário de encerramento 
das provas objetivas, divulgar o gabarito das provas em sítio da Internet previamente 
divulgado; 
o) no prazo máximo de vinte e quatro horas após o horário de encerramento das 
provas objetivas, afixar o gabarito oficial na portaria da Prefeitura Municipal; 
p) elaborar e publicar o edital com o resultado das provas objetivas, indicando nome, 
número de inscrição e notas individuais de cada candidato, sua média final e ordem 
de classificação; 
q.1) será reprovado e excluído do certame qualquer candidato que faça menos de 
60% do total de pontos; 
q.2) será excluído do certamente qualquer candidato que falte a qualquer das 
provas; 
r) examinar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos, com parecer 
fundamentado e individualizado; 
r.1) nas provas objetivas será permitido agrupar os recursos por questão recorrida, 
emitindo-se um só julgamento; 
r.2) nas provas subjetivas a fundamentação será individual, exceto se a questão for 
de natureza comprovadamente coletiva; 
s) corrigir as provas e apresentar relatório sumário sobre as ocorrências relevantes, 
incluindo cópia dos recursos e seus julgamentos; 
t) apoiar a Prefeitura Municipal, técnica e juridicamente, em todas as etapas do 
concurso; 
u) assegurar todas as condições para que a Prefeitura Municipal possa fiscalizar a 
execução dos serviços em todas as fases do processo; 
v) responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso, 
arcando com todos os ônus dele decorrentes, mesmo na ausência de culpa ou dolo, 
e desde que comprovado o nexo causal entre ação e omissão da contratada e a 
anulação; 
w) realizar o concurso público com observância estrita dos princípios constitucionais 
que regem a matéria, respeito às leis, à moralidade pública e à isonomia entre os 
concorrentes; 
x) elaborar e entregar à contratante relatório final contendo todos os atos 
decorrentes do concurso público, sujeitando-o à homologação da Prefeitura 
Municipal; 
 

2.1.2- Os serviços em referência serão prestados conforme cronograma 
elaborado pela CONTRATANTE em parceria com o CONTRATADO; 
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2.2- Para a Prestação dos Serviços, o CONTRATANTE deverá fornecer ao 
CONTRATADO todos os subsídios elementos para o fiel cumprimento do objeto 
contratual. 
 
03- DO PREÇO E PAGAMENTO 

 
3.1- O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços objeto do presente 
Contrato R$....(........). 
 
3.2- Os valores contratados poderão ser revistos, se comprovado pelas partes a 
ocorrência do desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, na forma prevista no 
Art. 65 inciso II, alínea “d”, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
04- DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
4.1- O pagamento será feito à Contratada em 04 (quatro) parcelas assim 
distribuídas:  

1º) 25% (vinte e cinco por cento) imediatamente após a publicação do edital; 
2º) 25% (vinte e cinco por cento) imediatamente após a publicação da relação 
das inscrições; 
3º) 40% (quarenta por cento) imediatamente após a aplicação das Provas 
objetivas e práticas; 
4º) 10% (dez por cento) imediatamente após a publicação do resultado final. 

 
4.1.1) Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias contados a partir 
da data final do período de adimplemento de cada parcela, mediante 
comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS. 

 
05- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
5.1- As despesas decorrentes deste instrumento correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 
 
01.04.01.04.122.0003.2120.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com o 
Gabinete da Secretaria de Administração e Finanças 
 
6- DO PRAZO 

 
6.1- O prazo do presente CONTRATO é por tempo determinado, que é de 6 meses, 
com inicio no dia ...... de ....... de 2013 e término em ............, podendo ser 
prorrogado somente em conformidade com o que estabelece a Lei Federal n.° 
8.666/93 e suas alterações posteriores e mediante Aditivo Contratual. 

 
07- DO FUNDAMENTO LEGAL 

 



 
       E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O  

            Prefeitura Municipal de Jaciara  
 
 

    Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000 
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

 

Pá
gi

na
18

 

7.1-O presente CONTRATO fundamenta-se nas disposições consubstanciadas pela 
Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/1993 e com as alterações resultantes da Lei nº 
8.883/94, de 08/06/1994, e suas alterações posteriores, e devida Autorização do 
Prefeito Municipal, bem como e especialmente na Homologação dada ao Convite 
002/2013 em................... 

 
08- DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 
8.1- O CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições 
estabelecidas neste Instrumento; 

 
8.2- Publicar o Extrato deste Contrato no veiculo de comunicação oficial do 
Município, na forma do Parágrafo único do Artigo 61 da Lei 8666/93; 

 
8.3- Fornecer ao CONTRATADO as orientações e dados necessários para o bom 
e fiel cumprimento do objeto deste Instrumento; 

 
8.4- Caberá ao CONTRATANTE através da Comissão de Acompanhamento do 
Concurso, orientar o CONTRATADO na prestação dos serviços ora pactuado e 
fornecer-lhe todos os elementos necessários ao bom e fiel cumprimento do objeto 
deste Contrato; 

 
8.5- Acompanhar e fiscalizar, através de comissão especifica designada pelo 
prefeito; 

 
8.6- Facilitar ao CONTRATADO as condições para a prestação dos serviços 
objeto do presente CONTRATO; 

 
8.7- Programar o dia e horário em que o CONTRATADO deverá prestar os 
serviços em referência; 

 
8.8- Publicar todos os editais previstos para a realização do concurso; 

 
8.9- Publicar a convocação para as provas e resultados finais; 

 
8.10- Providenciar locais para realização das provas objetivas e subjetivas; 

 
8.11- Designar uma pessoa de contacto para tratar dos assuntos relacionados ao 
concurso. 

 
8.12- Designar fiscais para apoio e aplicação do Concurso Público 
 

 
09- DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
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9.1- A CONTRATADA se responsabiliza em cumprir de todas as Cláusulas 
constantes da minuta do Contrato;  
 
9.2- A contratada deverá executar os serviços de acordo com as orientações da 
Prefeitura Municipal. O edital deverá ficar pronto para encaminhamento ao TCEMT 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato ou autorização de 
fornecimento. 

 
9.3- A contratada responderá civil e criminalmente pela qualidade e execução dos 
serviços que executar por si ou por seus prepostos, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade: 

 
9.4- Contratar pessoal e profissionais técnicos necessários à aplicação do 
concurso, respondendo por todas as obrigações decorrentes da contratação, tais 
como encargos trabalhistas, tributários, previdenciários e demais despesas 
decorrentes da prestação dos serviços; 

 
9.5- Executar os serviços atendendo às necessidades e determinações da 
Prefeitura Municipal, constantes do edital e seus anexos, utilizando somente pessoal 
qualificado para cada tarefa; 

 
9.6- Observar toda a legislação e normas técnicas aplicáveis à espécie; 

 
9.7- Arcar com todas as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de 
seus funcionários e contratados; 

 
9.8- Arcar com todas as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e 
quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços; 
fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para a realização dos 
serviços; 
 
9.9- Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pela Prefeitura 
Municipal e pelos candidatos exclusivamente para a realização dos serviços objeto 
desta licitação, vedada qualquer outro tipo de utilização. 
 
9.10- Guardar sigilo quanto aos documentos e informações a que tiver acesso 
durante a execução do contrato; 

 
9.11- Assumir todos os danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Instrumento, 
isentando o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades; 

 
9.12- Cumprir com todos os compromissos necessários ao bom e fiel atendimento 
ao Objeto desta Licitação; 
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9.13- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte o objeto 
do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua 
execução; 
 
9.14- Observar rigorosamente todas as determinações existentes e quaisquer 
normas internas da CONTRATANTE, para a prestação dos serviços objeto desta 
licitação; 
 
9.15- Comunicar com antecedência, a CONTRATANTE, através de Relatório 
circunstanciado, a existência de quaisquer problemas que porventura venham a 
ocorrer referente ao cumprimento do presente Instrumento, durante a vigência do 
contrato; 
 
9.16- Facilitar a fiscalização da CONTRATANTE e o acompanhamento de serviços 
ora contratados; 
 
9.17- Obedecer a Legislação pertinente preceituadas; 
 
9.18- Arcar com todo e qualquer prejuízo acarretado a CONTRATANTE pelo não 
cumprimento de dispositivos legais, relativos aos serviços aqui contratados, desde 
que não lhe possam, os mesmos ser atribuídos por motivos estranhos a sua 
vontade, como por exemplo: força maior ou impossibilidade notória, ou ainda, falta 
de instruções determinantes para o CONTRATADO, ou ainda falta de comunicação, 
fornecimento de dados e elementos necessários, nos prazos convenientes; 

 
 
10- DAS PENALIDADES 

 
10.1- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará o 
CONTRATADO sujeito às seguintes penalidades, a critério da CONTRATANTE, 
garantida a prévia defesa: 
 

10.1.1- Advertência; 
 
10.1.2- Multas; 
 
10.1.3- Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses; 
 
10.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante o CONTRATANTE. 

 
11- DAS MULTAS 
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11.1- Ficam estabelecidas as seguintes multas em que incorrerá ao 
CONTRATADO, independente de qualquer formalidade, bastando que o corra pura 
e simplesmente o ATO ou FATO punível pelo CONTRATANTE; 
 
11.2- Multa de 1% (um por cento) do valor Contratual, mensalmente, caso não 
seja cumprida a programação de conformidade com o que estabelece o objeto deste 
Contrato; 
 
11.3-  Multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, caso não seja cumprida 
qualquer Cláusula e sub-cláusulas deste Contrato; 
 
11.4- As multas serão aplicadas, sem prejuízo de rescisão do Contrato por 
motivo de inadimplência e a aplicação de uma não excluirá a de outra, desde que 
compatíveis entre si; 
 
11.5- Aplicadas às multas com valor reajustado à época da ocorrência, o 
CONTRATANTE descontará do primeiro pagamento que fizer ao CONTRATADO, 
logo após a sua imposição; 
 
11.6- As multas previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, mas 
meramente moratória e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime ao 
CONTRATADO da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que o seu 
ato venha a acarretar.  
 
 
12-  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
12.1- O Julgamento da proposta do CONTRATADO ocorreu na modalidade de 
MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos estatuídos pelo Inciso I, § 1° do Artigo 45 da 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores e o objeto do presente Instrumento será 
executado nas condições normais estabelecidas pela Administração. 
 
13- DA RESCISÃO 
 
13.1 - Constitui motivo para rescisão deste Contrato as condições previstas nos 
Artigos 77,78,79 e 80 e seus Parágrafos e Incisos, da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores; 
  
13.2 - A rescisão do presente Contrato poderá ser: 

 
a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
 
b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
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c) Judicial - nos termos da Legislação Processual. 
 

 
13.3 - O presente CONTRATO poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem 
pagamentos de multas, ressalvando o respeito a seguintes providências: 
 

a) Se a rescisão partir do CONTRATADO, esta deverá notificar o 
CONTRATANTE com antecedência de 30 (trinta) dias para nomear substituto, 
sem devolução das parcelas já recebidas, mas desistindo das prestações 
futuras; 
 
b) Se a rescisão partir do CONTRATANTE, este deverá estar em dia com o 
total dos vencimentos estipulados neste CONTRATO. 

 
14- DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 
 
14.1- O presente Contrato vincula-se à Lei Federal n.° 8666/93, bem como ao 
Convite n.º 002/2013, ao qual fica subordinado, independente de transcrição. 
 
15- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
15.1- O acompanhamento, fiscalização, orientação pertinentes à prestação de 
serviços, ora contratados, serão exercidos pelo CONTRATANTE através da 
comissão de acompanhamento nomeada pelo prefeito, que receberá uma cópia do 
presente CONTRATO. 
 
16- DA QUALIFICAÇÃO 
 
16.1- O CONTRATADO deverá manter durante a execução do presente 
Instrumento, em compatibilidade das obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de qualificação exigidas para contratação. 
 
17- DO INADIMPLEMENTO 
 
17.1- O inadimplemento por qualquer das partes, referente às obrigações aqui 
Contratadas, deverá ser comunicado por escrito à infratora, pela parte prejudicada, 
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ocorrência, a fim de que esta providencie a 
imediata regularização independentemente da apuração de responsabilidade. 
 
18- DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
18.1- O CONTRATADO fica sujeito a responder por perdas e danos a qualquer 
prejuízo que venha a causar a CONTRATANTE, ou a terceiros, em razão de ação 
ou omissão sendo doloso ou culposo, independentemente de outras cominações 
legais ou contratuais a que estiver sujeita. 
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19- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

19.1- As partes poderão, de comum acordo, ajustar através de Aditivo quaisquer 
outras condições ou modificações a este Contrato, devendo tais documentos serem 
datados e assinados pelas partes que também poderão rescindi-lo ou substituí-lo no 
todo ou em parte. 

 
19.2-No caso de reiterado descumprimento das obrigações contratuais, no total ou 
em parte, o CONTRATADO ficará sujeito à Rescisão unilateral por parte da 
CONTRATANTE, sem fazer jus a nenhum tipo de indenização, a não ser direito a 
pagamentos pendentes, além das penalidades previstas nos Artigos 87 e 88 da Lei 
Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
19.3- O CONTRATADO ficará sujeito a programação de trabalho que lhe for 
apresentada pela Comissão de Acompanhamento; 

 
19.4- O presente CONTRATO não impõe vínculo empregatício e portanto a 
CONTRATANTE fica desobrigado de recolhimento dos encargos sociais previsto na 
Legislação vigente. 

 
20- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
20.1- O presente CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: 

 
I- Unilateralmente pela CONTRATANTE: 
 

          a) Quando houver mudanças 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 pela 
Lei Federal n.° 8666/93 e suas alterações. 

 
         II- Por acordo entre as partes: 
 
          a) Quando conveniente à substituição de alguns serviços; 
 

b) Quando necessária à adequação face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

 
c) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do CONTRATADO e a retribuição da Administração para justa 
remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do CONTRATO, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, 
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porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado. 

 
20.2- O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial do CONTRATO; 
 
20.3- Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a assinatura 
deste CONTRATO, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão 
a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso; 
 
20.4- Em havendo alteração unilateral do CONTRATO que aumente os encargos do 
CONTRATADO a CONTRATANTE deverá restabelecer por aditamento o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial. 
 
21- DA ELEIÇÃO DO FORO 

 
22.1- Fica eleito o Foro desta Comarca de Jaciara- MT, com renúncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas porventura oriundas 
deste Instrumento, desde que não possam ser resolvidas amigavelmente. 

E, por estarem, assim, de pleno 
acordo, justas e contratadas, as partes assinam este CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº ......../2011, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente 
com duas testemunhas abaixo. 

 
Jaciara- MT, ..... de  ...... de 2013. 

 
 
 

CONTRATANTE:                                 MUNICÍPIO DE JACIARA 
                                                MAX JOEL RUSSI 
                                      Prefeito Municipal 

 
CONTRATADO:                                         

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 

1ª)........................................................  2ª) .......................................................... 
NOME:                            NOME: 
RG:                                        RG: 
CPF:                                                  CPF: 
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ANEXO IV 
 

QUADRO DE VAGAS 
 
 

 
Cargo Vagas Escolaridade 

Médico 010 Ensino Superior 
Pedreiro 006 Ensino Fundamental 
Técnico Administrativo Educacional 004 Ensino Médio Completo 
Técnico do Banco de Sangue 001 Ensino Médio Completo 
Técnico Laboratório 002 Ensino Médio Completo 
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ANEXO V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: 
1.1. Contratação de empresa especializada para a realização de concurso público para 
provimento de cargos do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, nos 
termos deste Termo de Referência, respectivo edital de licitação e normas legais que regem a 
matéria, em especial: 
a) elaborar o cronograma geral, com planejamento detalhado de todos os procedimentos a 
serem adotados no que concerne à execução dos serviços e obter sua aprovação pela 
Comissão de Licitação; 
b) elaborar o edital que regulamentará o concurso em todas as suas etapas, respeitando as 
normas do TCEMT, da legislação pertinente e das especificações deste termo de referência e 
edital de licitação c) do edital constarão, obrigatoriamente, sem prejuízo de outros itens 
convenientes ou necessários ao bom andamento do concurso, o seguinte: 
c.1) bibliografia de referência para os candidatos; 
c.2) boleto online para recolhimento da taxa de inscrição; 
c.3) a informação de que a inscrição somente poderá ser realizada após confirmação do 
pagamento; 
c.4) datas previstas para a i) divulgação dos locais de provas; ii) realização das provas; iii) 
divulgação dos resultados preliminares; iv) interposição de recursos; v) resultado do julgamento 
dos recursos; vi) divulgação dos resultados finais; 
c.5) indicação dos meios de comunicação que serão usados para informar aos interessados e 
aos inscritos qualquer alteração relevante para o bom andamento do concurso; 
c.6) critérios de correção e contagem de pontos das provas objetivas e subjetivas; 
c.7) modelo do mapa de correção das provas subjetivas; 
c.8) nome e qualificação dos componentes da banca do concurso; 
c.9) descrição, regras e modelos para apresentação de recursos; 
c.10) lista de medidas restritivas que serão impostas aos candidatos, para fins de segurança e 
garantia de sigilo, tais como vedação ao porte e uso de aparelhos eletrônicos, vedação ao 
porte de armas, exigência de cabelos presos e orelhas descobertas, proibição do uso de óculos 
escuros, obrigatoriedade de uso de canetas transparentes, bem como qualquer outra 
imposição considerada necessária; 
d) criar as condições para que os interessados que assim prefiram façam inscrição pela 
Internet; 
e) atender e esclarecer as dúvidas dos interessados e candidatos mediante telefone, fax e 
correio eletrônico. Os números de fax e telefone, endereço de e-mail, e endereço convencional 
devem constar do edital. 
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f) prestar atendimento e esclarecimento aos interessados e candidatos em todas as fases do 
processo, por qualquer um dos meios entre os elencados no item anterior; 
g) montar banco de dados dos candidatos, contendo todas as informações colhidas nas 
inscrições bem como aquelas produzidas ao longo do concurso, tais como incidentes, recursos, 
notas. 
h.1) sempre que a contratante assim requisitar, a contratada deverá entregar cópia desse 
banco à contratante ou a quem ela indicar; 
h.2) as cópias poderão ser requisitadas em meio magnético ou equivalente, transmitidas 
eletronicamente ou impressas. 
h.3) imediatamente após a conclusão do concurso, a contratada entregará à contratante, 
independentemente de solicitação, uma cópia completa do banco, em meio óptico ou 
magnético; 
h.4) a contratada não poderá usar as informações do banco de dados para nenhum outro fim 
que não seja o concurso da contratante; 
h.5) o formato dos arquivos do banco de dados será aquele indicado pela contratante; 
i) providenciar o atendimento especializado aos portadores de deficiência, tanto na fase de 
inscrição quanto na fase de provas, de acordo com as especificidades dos casos apresentados 
(motora, auditiva, visual); 
j) elaborar e publicar, na Internet, o edital das inscrições deferidas, informando ou confirmando 
local, data e horário da aplicação das provas. 
k.1) publicar, de forma destacada, em jornal de grande circulação local, a informação de que o 
edital encontra-se disponível no endereço eletrônico fornecido. 
l) elaborar, reproduzir, aplicar e corrigir as provas do concurso; 
m) as provas objetivas serão de múltipla escolha, com quatro escolhas, e totalizarão 50 
(cinqüenta) questões repartidas proporcionalmente entre as diversas matérias objeto do 
concurso; 
n) no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o horário de encerramento das provas 
objetivas, divulgar o gabarito das provas em sítio da Internet previamente divulgado; 
o) no prazo máximo de vinte e quatro horas após o horário de encerramento das provas 
objetivas, afixar o gabarito oficial na portaria da Prefeitura Municipal; 
p) elaborar e publicar o edital com o resultado das provas objetivas, indicando nome, número 
de inscrição e notas individuais de cada candidato, sua média final e ordem de classificação.; 
q.1) será reprovado e excluído do certame qualquer candidato que faça menos de 60% do total 
de pontos; 
q.2) será excluído do certamente qualquer candidato que falte a qualquer das provas; 
r) examinar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos, com parecer fundamentado e 
individualizado; 
r.1) nas provas objetivas será permitido agrupar os recursos por questão recorrida, emitindo-se 
um só julgamento; 
r.2) nas provas subjetivas a fundamentação será individual, exceto se a questão for de 
natureza comprovadamente coletiva; 
s) corrigir as provas e apresentar relatório sumário sobre as ocorrências relevantes, incluindo 
cópia dos recursos e seus julgamentos; 



 
       E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O  

            Prefeitura Municipal de Jaciara  
 
 

    Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000 
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

 

Pá
gi

na
28

 

t) apoiar a Prefeitura Municipal, técnica e juridicamente, em todas as etapas do concurso; 
u) assegurar todas as condições para que a Prefeitura Municipal possa fiscalizar a execução 
dos serviços em todas as fases do processo; 
v) responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso, arcando com 
todos os ônus dele decorrentes, mesmo na ausência de culpa ou dolo, e desde que 
comprovado o nexo causal entre ação e omissão da contratada e a anulação; 
w) realizar o concurso público com observância estrita de dos princípios constitucionais que 
regem a matéria, respeito às leis, à moralidade pública e à isonomia entre os concorrentes; 
x) elaborar e entregar à contratante relatório final contendo todos os atos decorrentes do 
concurso público, sujeitando-o à homologação da Prefeitura Municipal; 
1.2. Estima-se a inscrição de 800 (oitocentos) candidatos.  
 
2. RESPONSABILIDADES 
2.1. A contratada deverá executar os serviços de acordo com as orientações da Prefeitura 
Municipal. O edital deverá ficar pronto para encaminhamento ao TCEMT no prazo máximo de 
05 (cinco) dias após a assinatura do contrato ou autorização de fornecimento. 
2.2. A contratada responderá civil e criminalmente pela qualidade e execução dos serviços que 
executar por si ou por seus prepostos, sendo de sua exclusiva responsabilidade: 
a) Contratar pessoal e profissionais técnicos necessários à aplicação do concurso, 
respondendo por todas as obrigações decorrentes da contratação, tais como encargos 
trabalhistas, tributários, previdenciários e demais despesas decorrentes da prestação dos 
serviços; 
b) executar os serviços atendendo às necessidades e determinações da Prefeitura Municipal, 
constantes do edital e seus anexos, utilizando somente pessoal qualificado para cada tarefa; 
c) observar toda a legislação e normas técnicas aplicáveis à espécie; 
d) arcar com todas as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus 
funcionários e contratados; 
e) arcar com todas as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras 
decorrentes da prestação dos serviços; 
f) fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para a realização dos serviços; 
g) utilizar os documentos e informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal e pelos 
candidatos exclusivamente para a realização dos serviços objeto desta licitação, vedada 
qualquer outro tipo de utilização. 
h) guardar sigilo quanto aos documentos e informações a que tiver acesso durante a execução 
do contrato; 
2.5. É de responsabilidade da contratante: 
a) Publicação de todos os editais previstos; 
b) Publicação da convocação para as provas e resultados finais; 
c) Providenciar locais para realização das provas objetivas e subjetivas; 
d) Designar uma pessoa de contacto para tratar dos assuntos relacionados ao concurso; 
e) Designar fiscais para apoio e aplicação do Concurso Público; 
f) Disponibilizar local para a aplicação das provas escritas e práticas. 
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3. RESERVA DE PODER: 
3.1. A Prefeitura Municipal, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, reserva para si o 
poder de fiscalizar toda e qualquer etapa da realização do concurso, incluindo os controles de 
sigilo, análise de currículo para verificar a idoneidade técnica e moral dos membros da banca, 
adequação de cronograma e, de modo geral, todos os aspectos da organização do concurso. 
3.2. A Prefeitura poderá, fundamentadamente, exigir as substituições e adequações que 
considerar necessárias. 
 
4. ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 
4.1. As atribuições dos cargos são aquelas descritas na legislação que trata de pessoal da 
Prefeitura Municipal. 
 
5. VAGAS: 
5.1. O concurso destina-se ao preenchimento de 23 (vinte e três) vagas conforme 
discriminação a seguir apresentada: 

Cargo Vagas Escolaridade 
Médico 010 Ensino Superior 
Pedreiro 006 Ensino Fundamental 
Técnico Administrativo Educacional 004 Ensino Médio Completo 
Técnico do Banco de Sangue 001 Ensino Médio Completo 
Técnico Laboratório 002 Ensino Médio Completo 
 
6. TEMAS DAS PROVAS: 
6.1. As provas serão objetivas e práticas, todas com caráter classificatório e eliminatório. 
 
7. NÚMERO DE QUESTÕES E PESOS DAS PROVAS: 
7.1. Provas objetivas 
7.1.1. As provas objetivas totalizarão 50 (cinqüenta) questões (Português - 10, Matemática - 10 
- Conhecimentos Gerais - 10 - Especifica 20).  
 
8. RECURSOS QUANTO AO CONTEÚDO E CORREÇÃO DAS PROVAS: 
8.1. Caberá recurso no prazo de 2 (dois) dias, contados a partir do primeiro dia útil, inclusive, 
após a divulgação do gabarito das provas objetivas ou divulgação do resultado das provas 
subjetivas. 
 
9. RECURSOS QUANTO AOS PROCEDIMENTOS: 
9.1. A Prefeitura Municipal indicará uma comissão encarregada de julgar os recursos que 
tratem de aspectos procedimentais do concurso, tais como irregularidades quanto a prazos, 
fraudes e erros procedimentais em geral. 
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9.2. Os membros da Comissão Especial de Licitação são membros natos dessa comissão, 
independentemente de qualquer formalidade. Outros membros poderão ser apontados a 
critério Prefeito Municipal. 
9.3. O recurso deverá ser dirigido à Comissão de Organização do concurso da Prefeitura. 
 
10. APROVADOS EXCEDENTES: 
10.1. Os aprovados que excederem o número de vagas formará um banco de reserva para 
novas chamadas em caso de vacância ou aumento do número de vagas. 
10.2. Em nenhuma hipótese a Prefeitura Municipal realizará novos concursos para os mesmos 
cargos antes de vencido o prazo do concurso e enquanto houver aprovados na lista de 
excedentes. 
 
11. VALIDADE: 
11.1. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser renovado por igual período. 
 
12. CUSTO ESTIMADO DA LICITAÇÃO: 
12.1. Para fins fiscais estima-se o valor do presente objeto licitado em R$ 25.000,00 (vinte e 
cinco mil reais), conforme detalhado anexo.  
 
13. FORMA DE PAGAMENTO: 
13.1. O pagamento será efetuado em quatro parcelas da seguinte forma: 
a) 25%, quando da publicação do edital; 
b) 25% após a publicação da relação das inscrições; 
c) 40% após a aplicação das provas objetivas e práticas; 
d) 10% após a publicação do resultado final. 
13.2. O valor da inscrição paga pelos candidatos será arrecadado pela Prefeitura Municipal de 
Jaciara/MT, não tendo a empresa participação em qualquer dos valores arrecadados. 
 

Jaciara/MT, aos 10 de Abril de 2013. 
 
 
 

WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 



 
       E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O  

            Prefeitura Municipal de Jaciara  
 
 

    Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000 
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

 

CUSTO CONCURSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
ELABORAÇÃO DAS PROVAS 

       

Cargos 
  

Escolaridade 
Provas 

Total Questoes Valor Prova       
  Port. Mat. C.Gerais Esp 

Operador de Veículos e Máquinas Alfabetizado 10 10 10 20 50             1.500,00  

Agente Fiscalização Tributária Ensino Médio 10 10 10 20 

150             4.500,00  

Agente Fiscalização Sanitária Ensino Médio 10 10 10 20 

Técnico de Laboratório Ensino Médio 10 10 10 20 

Atendende de Consultório Dentário Ensino Médio 10 10 10 20 

Técnico de Banco de Sangue   Ensino Médio 10 10 10 20 

Fiscal de Trânsito Ensino Médio 10 10 10 20 

Médico Ensino Superior 10 10 10 20 50             1.500,00  

Total                           7.500,00  

DESPESAS OPERACIONAIS 
       

Despesas Diversas   Quantidade V.Unitario Valor 
   

Impressão Provas 1 
                                   

800,00  
         800,00  

   

(Imp. C.Resp/Leitura) 1                                    
700,00  

         700,00  
   

Despesas de Viagens 1 
                                

2.000,00  
      2.000,00  

 
MARGEM DE LUCRO 

Prova Prática (Aplicação) 1 
                                   

900,00  
         900,00  

 
Custo do Concurso           12.900,00  

Diversos (Operacionais) 1 
                                

1.000,00        1.000,00   Lucro - 30%             8.698,00  

Total     
                                

5.400,00  
      5.400,00  

 
Impostos             3.402,00  



 
       E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O  

            Prefeitura Municipal de Jaciara  
 
 

    Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000 
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

 

TOTAL GERAL             12.900,00  
 

TOTAL GERAL           25.000,00  



              
         E S T A D O  D O  M A T O  G R O S S O  
            Prefeitura Municipal de Jaciara  

 

                          Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000 
                            Fone: (66) 461-1308 e Fax: (66) 461-2255 

 

 

 


