
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 
ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2018

Setor Interessado: Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde

Secretaria Municipal de Administração
Av. América do Sul Nº 2500, Loteamento Parque dos Buritis.

Tipo: Menor Preço por Item 

Objeto: Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviço  de
realização de  concurso público para suprir a necessidade da
Administração  Pública  Municipal  direta   do  Município  de
Lucas do Rio Verde – MT.

Regime de Execução: Indireta

DO  RECEBIMENTO  DOS  ENVELOPES  DE  DOCUMENTAÇÃO  E  PROPOSTA  DE
PREÇOS
Dia: 07 de janeiro de 2018

Hora: Das 13:30 h as 14:00 h– Entrega dos Envelopes (CREDENCIAMENTO)
Hora: 14:00 h – Abertura dos envelopes

Local: Departamento de Licitações– Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde

1. PREÂMBULO
1.1.O Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, por meio de sua Pregoeira, Jéssica
Regina Wohlemberg, nomeada pela Portaria Nº 1314 de 10 de Outubro de 2018, com endereço à Av.
América do Sul, nº 2.500-S, Parque dos Buritis,  Lucas do Rio Verde (MT), isento de inscrição
estadual, torna público a abertura do Processo Licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM em que objetiva a Contratação de empresa para prestação de
serviço de realização de concurso público para os cargos de Advogado, Engenheiro Civil e Guarda
Municipal, para suprir a necessidade da Administração Pública Municipal direta do Município de
Lucas do Rio Verde – MT.

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade
Pregão, sob a égide da Lei Federal nº 10.520/02, o Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Municipal
2549/2013 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
1.3. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente
Edital.
1.4. Toda legislação mencionada encontra-se à disposição na Sala da Comissão.

2. ÓRGÃOS REQUISITANTES
Secretaria Municipal de Administração

3. OBJETO
3.1 Constitui objeto do presente edital  a Contratação de empresa para prestação de serviço de
realização  de  concurso  público  para  os  cargos  de  Advogado,  Engenheiro  Civil  e  Guarda
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Municipal,  para  suprir  a  necessidade  da  Administração  Pública  Municipal  direta  do
Município de Lucas do Rio Verde – MT.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado,
que atendam às condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório.
Obs.:Para verificação da compatibilidade entre as atividades da licitante e o objeto licitado,
servirão para análise o código CNAE, ou as atividades descritas no Contrato Social, desde que
sejam semelhantes ao objeto do certame.
4.2.  Participarão  da  Sessão  Pública  do  Pregão  Presencial  os  representantes  efetivamente
credenciados.
4.3. Não poderá participar da presente licitação empresa:
4.3.1 Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com este Município;
4.3.2 Declarada inidônea para licitar ou contratar com este Município ou mesmo quando aplicada
por outros órgãos ou entidades públicos;
4.3.3. Em consórcio;
4.3.4. Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial;
4.3.5. Que tenha funcionário ou membro da Administração da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio
Verde, Estado de Mato Grosso, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico.
4.3.6.  Organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Publico  –  OSCIP,  conforme  previsto  no
acordão nº 746/2014 – TCU – Plenário;
4.4. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo
descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.

5. CREDENCIAMENTO
5.1. O local, horário e data para o credenciamento será conforme o estipulado no Preâmbulo deste
edital.
5.2. Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro,
devidamente munidos de carteira de identidade ou documento legal equivalente, documento que o
credencie a participar do certame (procuração por instrumento público ou particular,  com firma
reconhecida, através da qual seja-lhe atribuídos poderes para apresentar proposta, formular lances e
praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante, conforme
modelo do Anexo IV.
5.2.1.    O   representante da licitante deverá apresentar junto com a procuração o Estatuto ou  
Contrato Social atualizado, ou documento equivalente, com a finalidade de comprovar que o
outorgante da procuração tem poderes para o ato.
5.2.2 Não poderá se credenciar como representante de empresas licitantes Servidores Públicos
Municipais da Administração Direta e Indireta do Município de Lucas do Rio Verde – MT.
Conforme disposição do inciso III do art. 9° da Lei 8666 de 21 de junho de 1993
5.3. O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de identidade
ou documento legal equivalente e cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social atualizado.
5.4. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do  Anexo V e, se não o fizer,
deverá conter todos os dados informativos necessários ao credenciamento.
5.5. Declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem plenamente os requisitos
de habilitação, a teor do art.  4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, conforme
modelo do Anexo VI.
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5.6. Certidão simplificada ou de inteiro teor expedida pela Junta Comercial, emitida até 180
(cento e oitenta) dias da data de abertura do certame.
5.6.1.  Os  licitantes  enquadrados  como  Micro  Empreender  Individual  –  MEI  são  isentos  da
apresentação da Certidão simplificada, tendo em vista que o órgão responsável pela emissão da
referida certidão não está emitindo a mesma para os MEIs.
5.7. No caso de requerimento para tratamento diferenciado previsto nos artigos 42 a 45 da Lei
123/2006 (para as microempresas e empresas de pequeno porte), a licitante deverá comprovar sua
situação mediante declaração de que atendem plenamente as exigências da referida Lei, conforme
modelo do Anexo VII, bem como apresentação da Certidão referida no Item 5.6 deste edital.
5.8.  O credenciamento  do  licitante  ou  de  seu  representante  legal  junto  ao  Pregoeiro  implica  a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização
das transações inerentes ao Pregão Presencial.
5.9. A ausência de credenciamento não excluirá o licitante do certame, mas importará a preclusão do
direito de formular lances na sessão, na renúncia ao direito de interposição de recursos e a prática de
todos os demais atos inerentes ao certame.

5.10 Apresentar a ficha cadastral conforme modelo constante no  Anexo XI, caso a empresa não
apresente a ficha cadastral ou apresente incompleta, será solicitado pela Pregoeira no momento do
credenciamento para que o faça.
6.  APRESENTAÇÃO  DA  PROPOSTA  COMERCIAL  E  DOCUMENTAÇÃO  DE
HABILITAÇÃO

6.1. A Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues ao Pregoeiro no
momento  do  credenciamento  deste  certame,  no local,  horário  e  data  conforme o  estipulado no
Preâmbulo  deste  edital, em  envelopes  distintos,  colados  e  indevassáveis,  sob  pena  de
desqualificação, contendo em sua parte externa, as seguintes informações:

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2018
LICITANTE:__________________________________

CNPJ/MF: ________________________________________
OBJETO:  Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviço  de  realização  de  concurso
público para os cargos de Advogado, Engenheiro Civil e Guarda Municipal, para suprir a
necessidade da Administração Pública Municipal direta do Município de Lucas do Rio Verde
– MT.

ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2018
LICITANTE:____________________________________.

CNPJ/MF: ________________________________________.
OBJETO: Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviço  de  realização  de  concurso
público para os cargos de Advogado, Engenheiro Civil e Guarda Municipal, para suprir a
necessidade da Administração Pública Municipal direta do Município de Lucas do Rio Verde
– MT.

7. PROPOSTA COMERCIAL
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7.1. O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que deverá
atender aos seguintes requisitos:
7.1.1. Ser apresentada em formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no termo
de referência, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil,  sem
rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), com 02
(dois)  dígitos  após  a  vírgula  no  valor  unitário,  em algarismos  arábicos,  conforme mencionado
acima, devendo todas as folhas ser rubricadas;
7.1.2. Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do
objeto da licitação,  bem como todos os  impostos encargos trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;
7.1.3. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado
como tal;
7.1.4. Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento
da empresa que efetivamente fornecerá o objeto da licitação,  endereço completo,  telefone,  fac-
símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, número da conta-corrente
bancária e agência respectiva. Os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase
da contratação;
7.2. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os
itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
7.3.  Os  preços  propostos  serão  de  exclusiva  responsabilidade  da  licitante,  não  lhe  assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.4. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a entrega do
objeto licitado, conforme disposto no item 7.1.2. deste Edital.
7.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório. 
7.6.  A proposta  deverá  limitar-se  ao  objeto  desta  licitação,  sendo  desconsideradas  quaisquer
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 
7.7.  Em  nenhuma  hipótese  poderá  ser  alterada  a  proposta  apresentada,  seja  quanto  ao  preço,
condições  de  pagamento,  prazos  ou  outra  condição  que  importe  em  modificação  dos  termos
originais ofertados.
7.8. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica em
submissão  a  todas  as  condições  estipuladas  neste  edital  e  seus  anexos,  sem prejuízo  da  estrita
observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital.

8. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1.  Será  considerada  habilitada  a  proponente  que  apresentar  os  documentos  relacionados  nos
subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos especificados nas observações deste item.
8.2. Habilitação Jurídica
8.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou;
8.2.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado,
em  se  tratando  de  sociedade  comercial  e,  no  caso  de  sociedade  por  ações,  acompanhado  de
documentos de eleição de seus administradores; ou
8.2.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício.
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8.2.4.  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.

8.2.5.  Certidão  simplificada  ou  de  inteiro  teor  expedida  pela  Junta  Comercial,  emitida  até  180
(cento e oitenta) dias da data de abertura do certame.
Obs.:  Os  documentos  relacionados  nos  subitens  8.2.1.  a  8.2.5 não  precisarão  constar  do
envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento
neste Pregão.
8.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 
8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
8.3.2. 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;
8.3.3. Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pela Fazenda
Federal, e a Divida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
8.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
8.3.4.1. Certidão referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Sefaz, para fins
de participação em licitações públicas;
8.3.4.2. Certidão referente à Procuradoria-Geral do Estado. Ressalvam-se os casos de unificação de
certidão por força de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada.
8.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;
8.3.6.  Prova de inexistência  de débitos  inadimplidos  perante a Justiça do Trabalho,  mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
8.3.7.  Prova  de  Regularidade  com  o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
8.4. Qualificação Econômico-Financeira
8.4.1. Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da
sede da pessoa jurídica, emitida no máximo até 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura do
certame, caso não conste outro prazo de validade específico na referida certidão.
8.5. Qualificação Técnica

8.5.1.  Apresentação  de  atestado  de  capacidade  técnica  fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito
público ou privado, que comprovem a execução de serviço similar/compatíveis ao especificado
neste  documento.  Na  descrição  deverão  conter  informações  que  permitam o  entendimento  dos
serviços executados, bem como aferir a semelhança ou afinidade com o objeto licitado.
8.5.1.1. Os atestados devem conter:

a) CNPJ da licitante e endereço atualizado da empresa;
b) Relatório dos bens fornecidos e/ou serviços realizados;
c) Nome completo, telefone e assinatura do responsável pela sua emissão.
8.5.1.2..A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto a pessoa jurídica emitente do
Atestado/Declaração de Capacidade  Técnica,  visando a obter  informações  sobre  a  execução de
serviços,  podendo  solicitar  cópias  dos  respectivos  contratos  e  aditivos  e/ou  outros  documentos
comprobatórios da execução do serviço.
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8.5.1.3.  Em  hipótese  alguma  será  aceito  pela  Administração  atestado/declaração  emitido  pela
própria licitante, sob pena de infringência ao princípio da moralidade, pois a licitante não possui a
impessoalidade necessária para atestar sua própria capacitação técnica.
8.5.2. Declaração que a empresa se compromete a fazer o serviço no prazo solicitado, conforme
modelo do Anexo VIII.

8.5.3. Declaração  formal  que  a  empresa  dispõe  de  estrutura  e  pessoal  técnico  especializado,
composto  por  advogado,  administrador  de  empresa,  técnico  em  informática,  entre  outros,
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.
8.5.4 Declaração que possui home page própria e sistema de correção de concurso com tecnologia
de leitora óptica;

8.5.5.Declaração que disponibiliza sistema de inscrição e recursos “on line”;

8.5.6. Declaração de que possuirá equipe técnica adequada e disponível para a realização do objeto
da licitação, conforme modelo do ANEXO XIV.
8.6. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e de situação regular perante o Ministério
do Trabalho.

8.6.1. As proponentes deverão exibir, declaração, preferencialmente, em papel da empresa, firmada
pelo responsável legal, atestando, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à
sua habilitação (conforme modelo do Anexo IX),
8.6.2. Apresentar declaração de que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério
do  Trabalho,  no  que  se  refere  à  observância  do  disposto  no  inciso  XXXIII  do  artigo  7º  da
Constituição Federal, conforme modelo sugerido no Anexo X.

8.7.   Declaração de não existência de servidores públicos em seu quadro de funcionários, diretores  
ou sócios, conforme modelo do   Anexo XIV.  
OBSERVAÇÕES:
1. O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado.
2.  Não  serão  aceitas  certidões  positivas  de  débito,  exceto  quando  constar  da  própria  certidão
ressalva que autorize a sua aceitação.
3.  A  documentação  exigida  no  presente  processo  licitatório  deverá  ser  compatível  com  as
respectivas inscrições nas esferas Federal, Estadual e Municipal.
4. A aceitação dos documentos obtidos via “Internet” ficará condicionada à confirmação de sua
validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pela Pregoeira.
5.  Para  efeito  da  validade  das  certidões  de  regularidade  de  situação  perante  a  Administração
Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de  90
(noventa) dias entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.
6. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia reprográfica
autenticada por tabelião por força de Lei ou a publicação em órgão da imprensa na forma da lei,
exceto a proposta, para a qual se observará o disposto no item 7, deste edital.
6.1. As autenticações poderão ser feitas pela equipe de apoio ao pregoeiro mediante cotejo da cópia
com o original.
6.2.  Na  hipótese  da  apresentação  de  documentos  originais,  estes  serão  anexados  ao  processo
licitatório.
6.3. Não serão aceitas fotocópias efetuadas em aparelho fac-símile.
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7. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido neste edital, não poderão, em
hipótese  alguma,  ser  substituídos  por  protocolos  que  configurem  o  seu  requerimento,  ou
apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.
8. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a
ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

9. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
9.1. A este procedimento licitatório será concedido o tratamento diferenciado as microempresas e
empresas de pequeno porte, previsto nos artigos 42 à 45 da Lei 123/2006 (Estatuto Nacional da
microempresa e Empresa de Pequeno Porte).
9.2. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte
deverão  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeitos  de  comprovação  de  regularidade
fiscal, conforme Item 8.3 deste edital, mesmo que esta apresente alguma restrição.
9.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05  (cinco)  dias  úteis,  cujo  termo inicial  corresponderá  ao  momento  em que  o  proponente  for
declarado  o  vencedor  do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de
recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.
9.2.2.  A  prorrogação  de  prazo  previsto  no  Item  9.2.1  deverá  sempre  ser  concedida  pela
Administração quando requerida pelo licitante,  a não ser que exista urgência na contratação ou
prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado.
9.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.2.1, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.
9.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas
e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de
uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.4.1.  O disposto neste  item somente se aplicará quando a melhor oferta  válida,  não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.5. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
9.5.1  A microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  mais  bem  classificada  poderá  apresentar
proposta  de  preço  inferior  àquela  considerada  vencedora  do  certame,  situação  em  que  será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
9.5.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 9.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do
subitem 9.4, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
9.5.3.  No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e  empresas  de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 9.3, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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9.5.4. Não se aplica o sorteio quando, por sua natureza o procedimento não admitir o empate real,
como acontece na fase de lances do pregão, em que os lances equivalentes não são considerados
iguais, sendo classificados conforme a ordem de apresentação dos licitantes.
9.5.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
9.5.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob pena de preclusão.
9.6.  Para fazer  jus ao tratamento diferenciado previsto nos artigos 42 a 45 da Lei 123/2006, a
licitante deverá comprovar na fase do credenciamento sua situação de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme disposto no Item 5.7, deste Edital.

10. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
10.1.  Após  o encerramento  do  credenciamento  e  identificação dos  representantes  das  empresas
licitantes,  o  Pregoeiro  declarará  aberta  a  sessão  do  Pregão,  oportunidade  em que  não  mais  se
aceitará  novos  licitantes,  dando-se  início  ao  recebimento  dos  envelopes  contendo  a  Proposta
Comercial  e  os  Documentos  de  Habilitação,  exclusivamente  dos  participantes  devidamente
credenciados.
10.2. Classificação das Propostas Comerciais
10.2.1.  Abertos  os  envelopes  de  Propostas  Comerciais,  estas  serão  analisadas  verificando  o
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem desacordo.
10.2.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aquelas que tenham valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem
dos lances verbais.
10.2.3. Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para
que  seus  autores  participem dos  lances  verbais,  quaisquer  que  sejam os  preços  oferecidos  nas
propostas apresentadas.
10.3. Lances Verbais
10.3.1. Aos licitantes classificados será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais.
10.3.2.  Se  duas  ou  mais  propostas,  em absoluta  igualdade  de  condições,  ficar  empatadas,  será
realizado sorteio na sessão de pregão, para definir a ordem de apresentação dos lances.
10.3.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
10.4. Julgamento
10.4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM
10.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade  da  primeira  classificada,  quanto  ao  objeto  e  valor,  decidindo  motivadamente  a
respeito.
10.4.2.1.  Caso não se realizem lances  verbais,  será  verificada  a  conformidade entre  a  proposta
escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
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10.4.2.2. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu
preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
10.4.3. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
10.4.4. Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado o licitante vencedor, sendo-
lhe adjudicado o objeto proposto.
10.4.5. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e  procedendo  a
verificação  das  condições  de  habilitação  do  licitante,  na  ordem  de  classificação,  e,  assim,
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital.
10.4.6. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja
obtido melhor preço.
10.5. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos
do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de
Apoio e pelos licitantes.
10.6. Decididos os recursos ou transcorrido  in albis o prazo para sua interposição,  o Pregoeiro
devolverá  aos  licitantes  julgados  desclassificados  os  envelopes  “DOCUMENTAÇÃO  DE
HABILITAÇÃO”.
10.6.1. Os documentos de que trata o subitem anterior, ficarão a disposição dos interessados pelo
período de 30 (trinta) dias, contados a partir da celebração do contrato, findo qual, não procurados,
serão destruídos.
10.6.2  Somente  será  permitida  a  utilização  de  aparelho  de  comunicação  por  parte  da
licitante(celular, MSN ou similar, etc..) no momento da negociação entre pregoeiro e a empresa
autora de oferta de menor valor.

11. DOS RECURSOS
11.1.  Declarado  o  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e  motivadamente  a
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de
Licitação. 
11.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão
reduzidas  a  termo  na  respectiva  Ata,  ficando  os  demais  licitantes  desde  logo  intimados  para
apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso.
11.4. Os recursos administrativos deverão ser  protocolizados no setor de protocolo da Prefeitura
Municipal  de  Lucas  do  Rio  Verde  no  endereço  preambular,  em sua  via  original,  devidamente
assinada por quem tenha poderes para tal, respeitados os prazos, formas e condições em qualquer
caso, ficando consignado que qualquer outro meio de apresentação não será recebido, não havendo
nenhuma validade o respectivo recurso. 
11.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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11.6.  O  acolhimento  de  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.
11.7. O resultado do recurso será divulgado mediante comunicado a todos os licitantes via fax ou
correio eletrônico.

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1.  Inexistindo  manifestação  recursal,  o  Pregoeiro  adjudicará  o  objeto  ao  licitante  vencedor,
competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório.

12.2.  Decididos  os  recursos  porventura  interpostos,  e  constatadas  as  regularidades  dos  atos
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o
procedimento licitatório.
12.3. A licitante vencedora, terá o prazo de 1 (um) dia útil a contar da adjudicação para apresentar
nova planilha com a recomposição dos preços apresentados na fase de lances em valores unitários e
totais.

13. DA ASSINATURA DO CONTRATO
13.1.  Após  a  declaração  do vencedor  da  licitação,  não  havendo  manifestação  dos  proponentes
quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que
posteriormente será submetido à autoridade competente para fins de homologação.
13.2.  No caso de interposição de recurso,  após proferida a  decisão,  serão adotados os mesmos
procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação
13.3. A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a
assinar o contrato dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que o
mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município.
13.4. A Administração poderá, quando o vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta  não  apresentar  situação  regular  ou  se  recusar  injustificadamente  a  assinar  o  contrato,
retomar a sessão pública e convidar  os demais proponentes classificados,  seguindo a ordem de
classificação,  para  fazê-lo  em  igual  prazo  e  nas  mesmas  condições  propostas  pela  primeira
classificada, ou revogar, a licitação independentemente da cominação do artigo 81 da Lei Federal nº
8.666/93.
13.5. Decorrido o prazo do Item 13.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo
à Prefeitura o licitante vencedor convocado para a assinatura do contrato, será ele havido como
desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente.
13.5.1 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da respectiva proposta;
13.5.2.Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;
13.5.3. A multa de que trata o Item 13.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá vigência de 160 (Cento e sessenta)
dias a partir da publicação do extrato do contrato, sendo que a licitante vencedora deverá iniciar os
serviços imediatamente após a emissão da Ordem de Início de Serviços, prorrogável no interesse
das partes prazo máximo definido por lei.
O pagamento deverá ser efetuado considerando o número de inscrições homologadas da seguinte 
forma:

a) 10% na publicação do edital;
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b) 30% após a realização das inscrições;

c) 60% na entrega do resultado;

14.2  Se houver ocorrência de mais de 2.000 (dois mil) candidatos inscritos, será adicionado um

valor  por  candidato,  para dar  o  reequilíbrio econômico e  financeiro,  conforme previsão  da Lei

8.666/1993, o valor global excedente será calculado a partir da seguinte fórmula:

VGE =  IE            x Valor   da     Menor     Taxa     de         Inscrição   Cobrada     no Concurso  

Onde:
VGE = Valor Global Excedente
IE = Inscritos excedentes.

14.3 Com vistas ao pagamento, deverão ser apresentadas, as Notas Fiscais/Faturas, emitidas em 02
(duas)  vias,  acompanhadas  dos  respectivos  comprovantes  de  regularidade  para  com a  Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), devidamente certificadas e atestadas pelo setor competente, devendo
conter no corpo das Notas Fiscais/Faturas, a descrição do objeto, o número do contrato e o número
da conta bancária da Contratada, para depósito do pagamento, o qual deverá ser efetuado no prazo
de até 8 (oito) dias consecutivos após a apresentação.

14.4 Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou
documentação, a Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para
pagamento, de acordo com o relatório emitido pela Tesouraria, ressalvada o direito da Contratada de
reapresentar, para cobrança, as partes controvertidas com as devidas justificativas (nestes casos a
Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar uma análise e
o pagamento).
14.5. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo da
Secretaria de Administração,  cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão
nas respectivas Notas de Empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições
estabelecidas  neste  edital  e  ao  que  dispõe  o  artigo  62  da  Lei  8.666/93  e  alterações  e  serão
empenhadas nas seguintes rubricas:
Secretaria Municipal de Administração
DOTAÇÃO: 03.001.0.0.04.122.0301.2.031.3.3.90.39.00.00.0100000000

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, 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 Prefeitura de Municipal de Lucas do Rio Verde, pelo prazo de
até  2  (dois)  anos,  enquanto  perdurarem os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena e também está sujeito as
demais penalidades previstas da Lei 8666/1993.
15.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial de Contas - TCE/MT e no
caso de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo
das demais cominações.
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15.3.  No  caso  de  inadimplemento,  a  LICITANTE/CONTRATANTE estará  sujeita  às  seguintes
penalidades:
15.3.1. Advertência;
15.3.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso do serviço do objeto, até o
2º (segundo) dia, calculados sobre o valor do contrato;
15.3.3. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a
02 (dois) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;
15.3.4. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato,  no caso da EMPRESA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de
inadimplemento contratual;
15.3.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este
Município por período não superior a 2 (dois) anos; 
15.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
15.3.7. A aplicação da sanção prevista no Item 15.3.1., não prejudica a incidência cumulativa das
penalidades  dos  itens  15.3.2.,  15.3.3.,  15.3.4.,  15.3.5.,  principalmente  sem  prejuízo  de  outras
hipóteses, em caso de reincidência de atraso n serviço do objeto licitado ou caso haja cumulação de
inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
15.4. As sanções previstas nos itens 15.3.1., 15.3.5., 15.3.6., poderão ser aplicadas conjuntamente
com os itens  15.3.2.,  15.3.3.,  15.3.4.,  facultada a defesa previa do interessado, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
15.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o Item 15.3., reserva-se ao órgão contratante o direito de
optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação.

15.6.  A segunda adjudicatária,  ocorrendo a  hipótese  do  item anterior,  ficará  sujeita  às  mesmas
condições estabelecidas neste Edital.
16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Termo de referência/Memorial Descritivo.

Anexo II – Cronograma de Execução e pagamento.
Anexo III – Proposta de preços.
Anexo IV – Procuração.
Anexo V – Termo de credenciamento.
Anexo VI – Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação.
Anexo  VII  –  Requerimento  de  benefício  do  tratamento  diferenciado  e  declaração  para
microempresas e empresas de pequeno porte (lei complementar Nº123/2006).
Anexo VIII – Declaração de cumprimento da execução do serviço.
Anexo IX – Declaração de inexistência de fatos supervenientes.
Anexo X – Declaração nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da CF.
Anexo XI – Ficha Cadastral.
Anexo XII – Minuta do Contrato. 
Anexo XIII – Declaração de Disponibilidade de Equipe Técnica.
Anexo XIV– Declaração de não existência de servidores públicos em seu quadro de funcionários,
Servidores públicos.
Anexo XV - Declaração que a empresa possui sistema informatizado para realização de concurso.
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16.2.  O licitante  é  responsável  pela  fidelidade  e  legitimidade das  informações  prestadas  e  dos
documentos  apresentados  em qualquer  fase desta  licitação.  A falsidade  de  qualquer  documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou
inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e
penais cabíveis.

16.3.  A apresentação  da  Proposta  Comercial  pressupõe  pleno  conhecimento  e  atendimento  às
exigências  de  habilitação  previstas  no  Edital.  O licitante,  ainda,  será  responsável  por  todas  as
transações  que  forem efetuadas  em seu  nome  no  Pregão  Presencial,  assumindo  como  firme  e
verdadeira sua proposta e lances.
16.4. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original
a  ser  substituído  por  cópia  reprográfica  autenticada  ou  se  tratar  dos  envelopes  de  licitantes
desqualificados e envelopes “Proposta Comercial” de licitantes inabilitados.

16.5. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro poderá, a
seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
16.6. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será
considerado especificado e válido.

16.7.  A Pregoeira,  no  interesse  da  Administração,  poderá  relevar  omissões  puramente  formais
observadas  na  documentação e  proposta,  desde  que  não  contrariem a  legislação  vigente  e  não
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes,
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do
art. 43 da Lei Federal 8.666/93.
16.7.1. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em
cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro ou
Equipe de Apoio;

16.7.2.  O  não  cumprimento  da  diligência  poderá  ensejar  a  inabilitação  do  licitante  ou  a
desclassificação da proposta.
16.8. As decisões do Pregoeiro serão publicadas no “ Diário Oficial de Contas – Tribunal de Contas
do Estado do Mato Grosso”, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109
da Lei n.º 8.666/93 e divulgadas na Internet.

16.9.  A participação do licitante  nesta  licitação implica no conhecimento integral  dos  termos e
condições  inseridas  neste  instrumento  convocatório,  bem  como  das  demais  normas  legais  que
disciplinam a matéria.
16.10.  A presente licitação não importa,  necessariamente,  em contratação, podendo a Prefeitura
Municipal de Lucas do Rio Verde revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público,
derivadas  de  fatos  supervenientes  comprovados  ou  anulá-la  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por
provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento
dos participantes da licitação.

16.11. A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos
para recebimento das propostas ou para sua abertura.
16.12. Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, reserva-se o
direito  de  alterar  quantitativo,  sem que  isto  implique  alteração  dos  preços  unitários  ofertados,
obedecidos aos limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
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16.13.  Cópia  deste  instrumento  convocatório  estará  disponível  na  Internet,  no  endereço
www.lucasdorioverde.mt.gov.br e  também  pode  ser  feita  a  solicitação  através  do  e-mail:
licitacao@  lucasdorioverde.mt.gov.br  ,  podendo  ainda  ser  obtida  junto  ao  Departamento  de
Licitações, no horário das 07hs00min às 11hs00min e das 13hs00min às 15hs00min, (horário de
Mato Grosso), até o último dia que anteceder a data prevista para abertura do certame.

16.14. As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório se obrigam a
acompanhar as publicações referentes ao processo no Diário Oficial de Contas – Tribunal de Contas
do Estado do Mato Grosso e as publicações no Jornal de Grande Circulação, quando for o caso, com
vista a possíveis alterações e avisos.
16.15. Os pedidos de esclarecimento sobre o edital, ou dúvidas de ordem técnica poderão ser feitos
por escrito através do e-mail licitacao@lucasdorioverde.mt.gov.  br   ou via fac-símile (65) 3549-8300,
preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para recebimento
dos envelopes.

16.16. Qualquer pessoa poderá questionar ou impugnar este Edital de Pregão, apontando de forma
clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo, até 02 (dois) dias úteis
antes da data fixada para a realização da sessão pública de Pregão, devendo o Município, através
do(a) Pregoeiro(a) Oficial, julgar e responder sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
As impugnações deverão ser protocolizadas no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Lucas
do Rio Verde no endereço preambular, em sua via original, devidamente assinada por quem tenha
poderes para tal, respeitados os prazos, formas e condições em qualquer caso, ficando consignado
que qualquer  outro  meio  de  apresentação não será  recebido,  não  havendo nenhuma validade  a
respectiva impugnação.
16.17. Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento
da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e legislação vigente.

16.18.  Quem  impedir,  perturbar  ou  fraudar,  assegurado  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  a
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 6(seis)
meses a 2 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93, da Lei 8.666/93.
16.19.  Fica  eleito  o  foro  da  Comarca  de  Lucas  do  Rio  Verde,  Estado  de  Mato  Grosso,  para
solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação.

Lucas do Rio Verde MT, 14 de dezembro de 2018

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

Av. América do Sul, 2500-S, Parque dos Buritis – CEP 78.455-000 – Tel. (65) 3549-8300 – CNPJ 24.772.246/0001-40

mailto:licitacao@lucasdorioverde.mt.gov.br
mailto:licitacao@lucasdorioverde.mt.gov.br
mailto:licitacao@lucasdorioverde.mt.gov.br
mailto:licitacao@lucasdorioverde.mt.gov.br
http://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

PROJETO BÁSICO

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATAÇÃO

 DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização e realização e

execução  de  concurso  publico,  incluindo  todas  as  fases  previstas,  prova  prática  e  avaliação

psicológica e assessoria técnica administrativa, para a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde –

MT, para o provimento dos cargos e o quantitativo a ser provido encontrar-se-ão relacionados, de

forma sucinta, no Anexo I deste Termo Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A necessidade funda-se, primeiramente, no comando constitucional do art. 37, II, da CF/88 que

dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou

emprego, na forma prevista em lei.

2.2. Assim,  cabe  à  Administração,  depois  de  constatada  a  necessidade  de  composição  ou

recomposição de seus quadros de servidores, realizar concurso público conforme comando acima,

visando prover os cargos necessários para o perfeito atendimento do interesse público.

2.3. A realização  de  concurso  público  é  procedimento  específico,  não  inserido  nas  atividades

corriqueiras da Administração Municipal. Tais serviços, face a sua complexidade e especialidade,

exigem,  para  sua  realização,  estrutura  compatível  e  profissionais  qualificados,  justificando  a

contratação de empresa especializada.

2.4. É de se dizer, também, do desejo manifesto desta Administração de conduzir a questão pública

com a máxima transparência, em tudo obedecendo as normas positivadas e, também aos princípios

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, estampados no art. 37 da Carta

Magna e outros princípios aplicáveis, como já demonstrado anteriormente;

2.5. Não  se  pode  esquecer  ainda  da  possibilidade  de  responsabilização  dos  Agentes  Públicos

concernentes aos seus atos ou omissões no tocante à condução da “res pública”, seja esta de ordem

administrativa, cível ou penal.
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3. DA ESTIMATIVA DE INSCRITOS

3.1. O número de inscritos estimado é de 2.000 (dois mil candidatos) candidatos. 

4. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

4.1. A instituição escolhida deverá executar todos os atos pertinentes ao Concurso Público, nos ter-

mos do presente Termo de Referência, do instrumento contratual a ser firmado e das normas espe-

cíficas, envolvendo, dentre outras atividades: o planejamento, organização, divulgação e realização

das inscrições, elaboração, confecção, guarda e aplicação das provas.

4.2. Caberá à  empresa contratada apresentar,  no prazo máximo de 20 (vinte)  dias  contados  da

assinatura do instrumento contratual, edital de abertura das inscrições, incluindo todos os elementos

normativos do concurso público, conteúdo programático e bibliografia, em conformidade com as

instruções do Tribunal de Contas de Mato Grasso, tendo a prévia aprovação da CONTRATANTE,

observando que constituem as seguintes obrigações:

4.2.1. DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO

4.2.1.1 disponibilizar em banco de dados no servidor da empresa, todas as informações relativas ao

Concurso  bem  como  no  sítio  eletrônico  da  empresa  na  rede  mundial  de  computadores,

encaminhando-as para apreciação da Comissão do Concurso e do Fiscal do Contrato;

4.2.1.2 A Prefeitura  Municipal  responsabilizar-se-á  pela  publicação  dos  Editais  e  os  demais

Comunicados  no  Jornal  Oficial  do  Município,  arcando  com  seus  ônus,  devendo  a  contratada

encaminhar as publicações a Comissão nomeada em prazo suficiente  para que ocorra a correta

circulação do material; 

4.2.1.3 A Comissão do Concurso bem como o Fiscal do Contrato poderão sugerir, a qualquer tempo,

alteração do sítio na rede mundial de computadores visando à complementação e atualização das

informações e/ou à facilitação da navegação dos usuários, cabendo à contratada, acatada a sugestão,

providenciar as modificações, em tempo hábil, de forma a surtirem os efeitos desejados.
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4.2.2. DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS

4.2.2.1 elaborar o layout e a arte final do requerimento de inscrição (campos, tamanho e tipo de 

dados) a ser aprovado pela Comissão do Concurso;

4.2.2.2 disponibilizar  requerimentos  de  inscrição  e  declarações  a  serem  preenchidos  pelos

candidatos, no sítio da empresa na rede mundial de computadores;

4.2.2.3 receber os requerimentos de inscrição dos candidatos efetuados através da rede mundial de

computadores, verificando seu correto preenchimento;

4.2.2.4 disponibilizar equipe habilitada e meios de comunicação (central telefônica de atendimento,

endereço eletrônico,  etc.)  para prestar  informações sobre o concurso,  em dias  úteis,  no horário

comercial;

4.2.2.5 disponibilizar base de dados com as informações dos candidatos, a qualquer tempo quando

solicitado,  conforme  layout  definido  pelo  Departamento  da  Tecnologia  da  Informação  e

Comunicações desta municipalidade.

4.2.2.6 emitir listagens com o número total de candidatos inscritos, por ordem alfabética e número

de  inscrição,  em  arquivos  informatizados  e  impresso  (Quattro  Pro  ou  MS  Excel,  MS  Word,

WordPerfect), até as 15:30 h do dia útil, horário de Mato Grosso, anterior ao prazo estabelecido no

cronograma do Edital para publicação no Jornal Oficial dos Municípios;

4.2.2.7 emitir relatório impresso, no prazo de 5 (cinco) dias, informando ao Fiscal do Contrato todas

as ocorrências relativas a esta fase do serviço contratado.

4.2.3. DAS PROVAS

4.2.3.1. DA ELABORAÇÃO DAS PROVAS:

Fica a contratada obrigada a:

a)  elaborar  a  provas  contendo  SOMENTE  questões  inéditas;  que  deverão  ser  de

responsabilidade  dos  profissionais  técnicos  componentes  da  banca  da  proponente,  devidamente

cadastrados junto a seu órgão de classe;

b) realizar a revisão técnica e reproduzir as provas objetivas, de acordo com o número de

inscritos;
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c)  o  Concurso  Público  constará  das  seguintes  provas:  teóricas  compatíveis  objetivas  e

dissertativas, práticas, psicológicas, bem como, análise de títulos que ocorrerão quando for o caso,

nos termos do Anexo II deste Termo de Referência. Recomenda-se que as provas sejam elaboradas

por  bancas  examinadoras  compostas  de  docentes  ou  técnicos  de  alto  nível,  integrantes  de

instituições de ensino superior ou órgão técnico, que se responsabilizarão pelas questões de cada

uma das  provas,  devendo todas as questões  serem questões inéditas,  nunca antes utilizadas  em

outros concursos.

4.2.4  DO(S) LOCAL(AIS) DAS PROVAS.

4.2.4.1. A prova realizar-se-á em local situado na cidade de Lucas do Rio Verde – MT adequado, a

ser definido pela Prefeitura Municipal, oferecendo condições de acesso para cadeira de rodas ou

rampa para deslocamento de portador de deficiência, ou qualquer outra condição especial informada

na ficha de inscrição, assim consideradas aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas

no art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20/12/1999. 

4.2.4.2 A prova objetiva será aplicada em um único dia, de preferência no domingo, em horário a

ser definido e aprovado pelo Contratante. Deverá ser permitido o acesso dos candidatos aos locais

de prova até 30 (trinta) minutos antes do início de cada prova. E a prova dissertativa será aplicada

no mesmo dia da prova objetiva no período subsequente.

4.2.4.3  Alocar até 35 (trinta e cinco) candidatos por sala,  nos locais de prova,  disponibilizando

cadeiras para canhoto;

4.2.4.4  Disponibilizar  01  (uma)  sala  para  utilização pela  Comissão  do Concurso  e  Equipes  de

Apoio;

4.2.4.5 Emitir relatório impresso, no prazo de 5 (cinco) dias, informando ao Fiscal do Contrato

todas as ocorrências relativas a esta fase do serviço contratado, expressas em dados quantitativos.

4.2.4.6 O Teste da capacidade física será somente para o cargo de Guarda Municipal consistirá na

execução  de  baterias  de  exercícios,  todos  de  realização  obrigatória  independentemente  do

desempenho dos candidatos em cada um deles,  considerando-se apto o candidato que atingir  o

desempenho mínimo indicado para cada exercício.

4.2.4.7 A Avaliação Psicológica  será  somente  para  o  cargo de  Guarda  Municipal  consistirá  na

aplicação e na avaliação de técnicas psicológicas, visando identificar no candidato, características
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inerentes ao perfil do cargo, relativas à capacidade de concentração e atenção, raciocínio, controle

emocional e memória e relativas à personalidade.

4.2.4.8 A lista dos candidatos inscritos, distribuídos por colégios e salas, serão disponibilizados em

sites  de responsabilidade da empresa vencedora,  bem como no site  da Prefeitura Municipal  de

Lucas do Rio Verde – MT. 

4.2.5 DA PREPARAÇÃO DO MATERIAL PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS

4.2.5.1 Emitir listagem com o endereço do local de prova, nomes dos candidatos, distribuídos por

sala, em ordem alfabética, para a Comissão do Concurso, bem como disponibilizá-las no sítio da

empresa na rede mundial de computadores;

4.2.5.2 Elaborar, reproduzir e disponibilizar as listas de presença dos candidatos, disponibilizando-

as nas respectivas salas de prova e ainda sinalizar o espaço físico destinado à realização das provas

para orientação dos candidatos;

4.2.5.3  Diagramar e imprimir as provas em número que atenda ao total de inscritos na forma do

item 3 deste Projeto Básico;

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

resposta para transcrição de sua resposta do caderno de questões e posteriormente realizar leitura

ótica para obtenção do resultado e classificação;

4.2.5.5 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, os quais serão abertos na presença dos fiscais e dos candidatos;

4.2.5.6  Disponibilizar 30 (trinta) folhas de respostas adicionais, não identificados, para eventuais

necessidades  de  substituição  dos  cartões  originais,  que  deverão  ser  entregues  à  Comissão  do

Concurso;

4.2.5.7  Emitir relatório impresso, no prazo de 5 (cinco) dias, informando ao Fiscal do Contrato

todas as ocorrências relativas a esta fase do serviço contratado.
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4.2.6. DA APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

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

darem  apoio  logístico  nesta  fase  de  execução  do  serviço,  devendo  a  Contratada  apresentar

previamente ao Contratante a listagem com os nomes desses profissionais;

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

4.2.6.3.  Emitir relatório impresso, no prazo de 5 (cinco) dias, informando ao Fiscal do Contrato

todas as ocorrências relativas a esta fase do serviço contratado.

4.2.6.4.  As provas  serão  aplicadas  em um único  dia,  preferencialmente  no domingo,  conforme

estabelecido em Edital e aprovado pela Comissão do Concurso.

4.2.7.  DA APLICAÇÃO  DA PROVA DISSERTATIVA –  para  o  cargo  de  Engenheiro  e

Advogado

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

darem  apoio  logístico  nesta  fase  de  execução  do  serviço,  devendo  a  Contratada  apresentar

previamente ao Contratante a listagem com os nomes desses profissionais;

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

4.2.7.3. Emitir relatório impresso, no prazo de 5 (cinco) dias, informando ao Fiscal do Contrato

todas as ocorrências relativas a esta fase do serviço contratado.

4.2.7.4.  As provas  serão  aplicadas  em um único  dia,  preferencialmente  no domingo,  conforme

estabelecido em Edital e aprovado pela Comissão do Concurso.

4.2.8. DA APLICAÇÃO DA PROVA FÍSICA

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

darem  apoio  logístico  nesta  fase  de  execução  do  serviço,  devendo  a  Contratada  apresentar

previamente ao Contratante a listagem com os nomes desses profissionais;

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

4.2.8.3.  Emitir relatório impresso, no prazo de 5 (cinco) dias, informando ao Fiscal do Contrato

todas as ocorrências relativas a esta fase do serviço contratado.

4.2.9. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
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4.2.9.1.  Contratar  profissionais,  que  deverão  estar  devidamente  identificados  com crachás,  para

darem  apoio  logístico  nesta  fase  de  execução  do  serviço,  devendo  a  Contratada  apresentar

previamente ao Contratante a listagem com os nomes desses profissionais;

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

4.2.9.3.  Emitir relatório impresso, no prazo de 5 (cinco) dias, informando ao Fiscal do Contrato

todas as ocorrências relativas a esta fase do serviço contratado.

4.2.10. DA FISCALIZAÇÃO DAS PROVAS

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

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

4.2.10.2. Disponibilizar, no mínimo, 02 (dois) fiscais 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.

4.2.11. DA CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

4.2.11.1.  Divulgar  os  gabaritos  da  prova  objetiva  no  sítio  da  empresa  na  rede  mundial  de

computadores, e na Imprensa Oficial, esta providenciada pelo Contratante;

4.2.11.2. Fazer a leitura das folhas de respostas da prova objetiva, utilizando leitora ótica, a partir do

gabarito disponibilizado pela Contratada, no prazo estabelecido no cronograma do Edital, com o

acompanhamento da Comissão do Concurso;

4.2.11.3.  Emitir mapas das respostas, com dados estatísticos, relativos aos acertos e erros de cada

candidato;

4.2.11.4. Emitir relação em ordem alfabética, da qual constem número de inscrição, notas e ordem

de classificação, dos candidatos aprovados;

4.2.11.5. Divulgar o resultado do julgamento dos recursos contra os gabaritos das provas no sítio da

empresa na rede mundial de computadores, de acordo com o estabelecido no Edital regulador do

Concurso;

4.2.11.6. Emitir relatório impresso, no prazo de 5 (cinco) dias, informando ao Fiscal do Contrato

todas as ocorrências relativas a esta fase do serviço contratado.
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4.2.12 DA CORREÇÃO DAS PROVAS DISSERTATIVAS

4.2.12.1. Só será feita a correção da prova dissertativa do candidato que atingir a nota de corte das

provas objetivas;

4.2.12.2.  Divulgar  os  gabaritos  da  prova  dissertativa  no  sítio  da  empresa  na  rede  mundial  de

computadores e na Imprensa Oficial, sendo esta providenciada pelo Contratante;

4.2.12.3.  Fazer  a  leitura  das  folhas  de  respostas  da  prova  dissertativa,  a  partir  do  gabarito

disponibilizado  pela  Contratada,  no  prazo  estabelecido  no  cronograma  do  Edital,  com  o

acompanhamento da Comissão do Concurso;

4.2.12.4.  Emitir mapas das respostas, com dados estatísticos, relativos aos acertos e erros de cada

candidato;

4.2.12.5. Emitir relação em ordem alfabética, da qual constem número de inscrição, notas e ordem

de classificação, dos candidatos aprovados;

4.2.12.6. Divulgar o resultado do julgamento dos recursos contra os gabaritos das provas no sítio da

empresa na rede mundial de computadores, de acordo com o estabelecido no Edital regulador do

Concurso;

4.2.12.7. Emitir relatório impresso, no prazo de 5 (cinco) dias, informando ao Fiscal do Contrato

todas as ocorrências relativas a esta fase do serviço contratado.

4.2.13. DOS RESULTADOS DAS PROVAS OBJETIVAS E DISSERTATIVAS

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

no Edital do Concurso;

4.2.13.2.  Emitir relatório impresso e fornecer arquivos informatizados (Quattro Pro ou MS Excel,

MS Word, WordPerfect) com a classificação final e notas dos candidatos aprovados e encaminhá-lo

à Comissão do Concurso;

4.2.13.3.  Divulgar,  no  sítio  da  empresa  na  rede  mundial  de  computadores,  a  listagem final  de

aprovados no Concurso, observado o cronograma do Edital;

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

classificação,  atualizando-o  no  sítio  da  empresa  na  rede  mundial  de  computadores,  conforme

cronograma do Edital;
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4.2.13.5. Todas as folhas de respostas marcadas pelos candidatos ficarão sob a responsabilidade da

contratada pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da finalização do processo. Terminando

esse prazo, as folhas serão entregues ao Contratante, que assumirá sua guarda conforme prazo legal;

4.2.13.6. Emitir relatório impresso, no prazo de 5 (cinco) dias, informando ao Fiscal do Contrato

todas as ocorrências relativas a esta fase do serviço contratado.

4.2.14 DA PROVA DE TÍTULOS

4.2.14.1. Receber os títulos dos candidatos aprovados na prova objetiva e dissertativa para os cargos

em que esta prova for aplicada, para avaliação e pontuação, a ser realizada em data a ser definida

pela Comissão Examinadora.

4.2.14.2. A  definição  dos  títulos  válidos  a  serem  apresentados  e  pontuação  será  definida

posteriormente pela Comissão Examinadora;

4.2.15 DA PROVA DISSERTATIVA

4.2.15.1. As provas dissertativas  serão aplicadas em um único dia para o cargo de advogado e

engenheiro,  no período subsequente a  aplicação da prova objetiva – prova objetiva no período

matutino e a prova dissertativa no período vespertino.

4.2.16 DA PROVA FÍSICA

4.2.16.1.  As provas físicas serão aplicadas em data a ser definida posteriormente pela Comissão

Examinadora e será aplicada somente para o cargo de Guarda Municipal.

4.2.17 DO TESTE PSICOLÓGICO

4.2.17.1. O teste psicológico será aplicada em um único dia, a ser definido posteriormente pela

Comissão Examinadora e será aplicado somente para o cargo de Guarda Municipal.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 A CONTRATADA deverá cumprir  todas  as  fases  do concurso público,  sem qualquer  custo

adicional;
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5.1.1. A CONTRATADA, deverá atender as obrigações mínimas a seguir elencadas, incluindo todos

os procedimentos administrativos necessários e exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato

Grosso:

a) manter o Contratante, por meio do Fiscal do Contrato, informado de todas as fases do

serviço contratado e de todas as ações relativas a ele;

b) apresentar  Declaração ao Fiscal do Contrato,  até  2 (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  ser

responsabilizada  civil  e  criminalmente,  sendo a  responsabilidade  extensiva  aos  funcionários  da

entidade contratada que tiverem participado, a qualquer título, da quebra do sigilo;

c) manter escala de profissionais que permita sua mobilidade, de forma a atender à demanda

interna de serviços;

d) garantir o sigilo e a segurança necessários ao processo seletivo, 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.;

e)  responsabilizar-se  perante  terceiros  por  prejuízos  advindos  do  descumprimento  das

atividades ou obrigações que lhe são afetas;

f) arcar com todos os encargos de natureza fiscal relacionados, direta ou indiretamente, com

a prestação do serviço contratado;

g) substituir imediatamente os profissionais ausentes em decorrência de atrasos, faltas, férias

ou licenças;

h) não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar,

quaisquer serviços que se comprometa prestar, sem autorização do Contratante;

i) comunicar, por escrito, ao Fiscal do Contrato, a impossibilidade de execução de qualquer

obrigação contratual, com vistas à adoção das providências cabíveis;

j)  apresentar  Relatório  Final  detalhado  de  todos  os  serviços  realizados,  considerando  o

cronograma apresentado no início  dos  trabalhos  e  os  relatórios  solicitados  pelo  Contratante  ao

término de cada fase do serviço contratado;

Av. América do Sul, 2500-S, Parque dos Buritis – CEP 78.455-000 – Tel. (65) 3549-8300 – CNPJ 24.772.246/0001-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 
ESTADO DE MATO GROSSO

k) deverá a Contratada comunicar à Comissão do Concurso e ao Fiscal do Contrato, em até

24  (vinte  e  quatro)  horas,  qualquer  alteração  do  conteúdo  de  seu  sítio  na  rede  mundial  de

computadores referente a este Concurso;

l) fornecer e manter atualizada a relação de equipe de profissionais destinada à prestação de

serviços de que aqui se trata (ficha de registro de cada profissional);

m) Elaborar Relatório Mensal sobre a prestação dos serviços, a ser assinado também pelo

Fiscal do Contrato, relatando todos os serviços realizados, considerando o Cronograma Físico.

n) Elaborar todos os editais necessários, tais como: homologação das inscrições, divulgação

de resultado das provas,  julgamento dos recursos,  convocação para as provas,  homologação do

resultado final e classificação dos candidatos;

o) a Contratada deverá apresentar, com a devida antecedência (48 horas), as vias definitivas

dos editais e demais documentos necessários à Prefeitura de Lucas Do Rio Verde, ora Contratante, a

fim de que esta providencie suas publicações na Imprensa Oficial (Diário Oficial).

p) todos os atos relativos aos Concursos Públicos ficarão à disposição dos candidatos na

página eletrônica da Contratada e no site da Contratante.

q)  a  Contratada  deverá  divulgar  em  sua  página  eletrônica  na  Internet  os  editais

relacionados ao certame, após a certificação de que sua publicação tenha sido efetivada na imprensa

oficial, além de comunicados referentes aos Concursos Públicos.

r) todos os procedimentos interlocutórios relacionados à execução dos Concursos Públicos

serão submetidos à apreciação da respectiva Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, que se

manifestará quanto a sua aprovação ou não. 

s) a validade do Concurso Público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogável uma única

vez por igual período.

          t) a CONTRATADA se obriga a repassar à CONTRATANTE, todo o valor correspondente a

taxa de inscrição, a ser cobrada dos candidatos. 

          u) a CONTRATADA deverá providenciar as adaptações necessárias, no local disponibilizado

pela  CONTRATANTE,  para  realização  das  provas,  conforme  a  necessidade  dos  atendimentos

especiais. 
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         v) dispor de Assessoria Técnica (jurídica, linguística e médica) em todas as fases do concurso

para fins de elaboração de editais, comunicados, instruções aos candidatos e outros, bem como

prestar assessoria técnica e jurídica ao CONTRATANTE em relação ao objeto contratado.

6. DO SERVIÇO DE SEGURANÇA

6.1. Quanto  ao  controle  de  identidade  do  candidato,  a  folha  de  respostas  da  prova  deverá  ser

personalizada sendo necessário sua assinatura na frente da folha por uma vez.

7. DOS SUBSÍDIOS PARA O EDITAL E CONTRATO

7.1. O Contratante poderá promover visita às dependências da licitante e consulta às entidades 

competentes a fim de comprovar a exatidão das informações contidas nos atestados apresentados 

pelas licitantes.

8. DA PROPOSTA DE PREÇO

8.1. A proposta de preço deverá ser apresentada da seguinte forma: em via original, em Língua

Portuguesa,  impressa  em papel  que identifique corretamente a  empresa licitante,  sem emendas,

rasuras, borrões ou entrelinhas, em valores expressos em moeda corrente nacional, com suas folhas

rubricadas e numeradas sequencialmente e a última folha datada e assinada por quem de direito,

devidamente identificado.

8.2. Os preços propostos deverão incluir todos os custos necessários à realização do objeto desta

licitação,  tais  como  impostos,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  acidentários  e  comerciais,

emolumentos,  taxas,  fretes,  seguros,  deslocamentos  de pessoal  e  quaisquer  outras  despesas  que

incidam ou venham a incidir sobre o custo (direto ou indireto) do contrato.

8.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado da data marcada para

realização da primeira sessão pública. Caso não conste da proposta o prazo de sua validade, será

considerado o prazo de 60 (sessenta) dias.

9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento à entidade contratada para prestação dos serviços correspondentes à realização do

concurso será efetuado considerando o número de inscrições homologadas da seguinte forma:
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1) 10% na publicação do edital;

2) 30% após a realização das inscrições;

            3) 60% na entrega do resultado;

Se houver ocorrência de mais de 2.000 (dois mil) candidatos inscritos, será adicionado um

valor  por  candidato,  para dar  o  reequilíbrio econômico e  financeiro,  conforme previsão  da Lei

8.666/1993, e o valor global excedente será calculado a partir da seguinte fórmula:

VGE =  IE            x Valor   da     Menor     Taxa     de         Inscrição   Cobrada     no Concurso  

Onde:
VGE = Valor Global Excedente. 
IE = Inscritos excedentes.

9.2 Com vistas ao pagamento, deverão ser apresentadas, as Notas Fiscais/Faturas, emitidas em 02

(duas)  vias,  acompanhadas  dos  respectivos  comprovantes  de  regularidade  para  com a  Fazenda

Federal, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (FGTS) e Regularidade junto ao Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas,

devidamente certificadas e atestadas pelo setor competente,  devendo conter no corpo das Notas

Fiscais/Faturas,  a  descrição do objeto,  o  número do contrato e  o número da conta bancária  da

Contratada, para depósito do pagamento, o qual deverá ser efetuado no prazo de até 8 (oito) dias

consecutivos após a apresentação.

9.3.  Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou

documentação, a Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para

pagamento, de acordo com o relatório emitido pela Tesouraria, ressalvada o direito da Contratada de

reapresentar, para cobrança, as partes controvertidas com as devidas justificativas (nestes casos a

Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar uma análise e

o pagamento).

10. ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Fornecer toda legislação municipal pertinente à matéria;

10.2. Efetuar todas as publicações legais relativas ao Concurso Público, desde que enviados até as

15h30min horário de Mato Grosso, do dia útil anterior a veiculação da publicação;
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10.3. Estabelecer  convênio  de  cobrança,  com  instituição  financeira,  para  crédito  do  valor

correspondente à taxa de inscrição;

10.4 Providenciar  local,  equipamento  (microcomputador  ligado  à  rede  Internet)  e  pessoal  para

atendimento a candidatos durante o período de inscrições;

10.5. Ceder  local  adequado  para  a  realização  das  Provas  Objetiva,  Dissertativa,  Prática  e

Psicológica;

10.6. Nomear a Comissão Examinadora do Concurso;

10.7. Criar os mecanismos para fiscalizar a execução dos serviços;

10.8. Receber, nos termos da lei, os serviços regularmente executados;

10.9. Efetuar os pagamentos dos serviços executados em cada etapa.

11. PRAZO PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO

11.1. O prazo previsto para a conclusão dos serviços a serem contratados será de até 160 (cento e

sessenta)  dias,  podendo  ser  prorrogado,  sendo  que  a  empresa  contratada  deverá  concluir  a

elaboração do edital do concurso no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da assinatura do contrato

de prestação de serviços e após aprovação pela Autoridade Competente.

12. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1. A contratada deverá prestar os serviços com total obediência às normas regulamentadoras, as

técnicas  adequadas  e  prescritas  para  cada  ato  ou  etapa  e  aos  princípios  norteadores  da

Administração Pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,

eficiência, motivação, razoabilidade, probidade administrativa e do devido processo legal.

12.2.  A coleta  de  dados  na  fase  de  planejamento  e  aplicação  das  provas  objetivas,  práticas  e

avaliação de títulos, deverá ser “in loco”;

12.3.  Os estudos, análise documental e de dados, elaboração do edital, publicação, correção das

provas, divulgação do resultado, relatório final e serviços afins poderá ser realizado na sede da

contratada;

12.4. O valor da taxa de inscrição a ser cobrada dos candidatos será definido posteriormente, pela

CONTRATANTE, o valor arrecadado será da CONTRATANTE. 
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12.5.  O Edital  do  Concurso  será  disponibilizado  ao  público  somente  após  sua  aprovação  pela

autoridade competente e deverá obedecer às regras da legislação vigente;

12.6. A legislação está disponível no sítio eletrônico www.lucasdorioverde.mt.gov.br – Legislação.

13. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA

13.1 A qualificação técnica deverá ser comprovada:

13.1.1. Apresentação de no mínimo um atestado de capacidade técnica da empresa, fornecido por

pessoa jurídica de direito público que executou satisfatoriamente, contrato com objeto compatível

com o ora licitado, em características, quantidades e prazos, na realização de:

       1. concurso para seleção de pessoal para órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou

indireta, em que, para o mesmo certame tenham sido oferecidas vagas para cargos similares;

2. tenham sido aplicadas, em um mesmo processo/concurso, Provas Objetivas. Dissertativas,

Avaliação de Títulos, Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica;

       3.  apresentação de atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável da

empresa,  fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  de  que  executou,

satisfatoriamente, serviços compatíveis em características com o ora licitado.

      4.  declaração de que possui  home page  própria  e  sistema de correção de  concurso com

tecnologia de leitora óptica;

           5. declaração de que disponibiliza sistema de inscrição e recursos “on line”;

      6.  declaração formal  que  a  empresa  dispõe  de estrutura  e  pessoal  técnico  especializado,

composto por advogado, administrador de empresa, técnico em informática, contador entre outros,

considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

Obs: A empresa vencedora deverá demostrar para assinatura do contrato a comprovação

da “home page e de  inscrição e  recurso on line” -  ONDE A LICITANTE DEVERÁ

FAZER UMA INSCRIÇÃO E UM RECURSO.

Será disponibilizado pela Administração Pública um Computador com acesso à

Internet para a devida comprovação dos itens acima descritos.
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14. RESULTADOS ESPERADOS

14.1. Preenchimento dos cargos necessários à adequada prestação dos serviços públicos;

14.2. Melhoria no volume e qualidade da prestação dos serviços públicos;

14.3. Obediência às normas positivadas e aos princípios norteadores da Administração Pública;

14.4. Atendimento às exigências dos órgãos fiscalizadores: Tribunal de Contas, Câmara Municipal,

Ministério Público, bem como o Cidadão.

14.5. Transparência na condução do processo.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1.  Outras  peculiaridades  que  envolvem  a  contratação  em  questão,  especialmente  aquelas

previstas em lei, poderão ser tratadas de modo específico no edital e no contrato administrativo.

16. RELATÓRIO DE CARGOS, VAGAS E TIPOS DE PROVA PARA O CONCURSO

16.1. Os cargos descritos no Anexo I para preenchimento das vagas do concurso estão presentes no

Plano de Cargos, Carreiras, Vagas e Vencimentos, dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal

de Lucas do Rio Verde – Lei Complementar 40/2005 e suas alterações.

16.2. Estando as descrições e especificações detalhadas dos cargos para os quais se abrirá concurso,

relacionados, de forma sucinta, no Anexo III deste Termo Referência.

17. DOS VALORES PARA ESTA CONTRATAÇÃO:

ITEM CÓDIGO 
DO  MATERIAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. VALOR TOTAL

01

 

 1673

Contratação  de  empresa  para
prestação  de  serviço  de
realização  de  concurso  público
para  os  cargos  de  Advogado,
Engenheiro  Civil  e  Guarda
Municipal,  para  suprir  a
necessidade  da  Administração
Pública  Municipal  direta  do
Município de Lucas do Rio Verde
– MT.

 
 01

VALOR TOTAL 
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Observação: Segue apenso a este termo, os anexos referentes aos cargos a serem contratados e seus 

detalhamentos.

Este termo de referência foi elaborado com base nos orçamentos sob a responsabilidade da

servidora pública, Simone Ferreira Garbossa sob. Mat. 275.

Lucas do Rio Verde, de ... de 2018.

SIMONE FERREIRA DIAS GARBOSSA
Supervisora
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ANEXO I
CARGOS DE  NÍVEL MÉDIO COMPLETO

Denominação do Cargo Vagas C/H/S Requisitos Básicos Tipo de Prova
Concurs

o

Guarda Municipal 2 40*

Ensino médio completo 
CNH categoria no mínimo 
AB definitiva

Objetiva + Capacidade Física +  
Psicológico + Exame Médico + 
Investigação Social e Documental 
+ TÍTULOS.

* - estando sujeito ao regime de escala.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Denominação do Cargo Vagas C/H/S Requisitos Básicos Tipo de Prova

Concurs
o

Engenheiro Civil 1 40
Ensino Superior Completo
e registro ativo do 
conselho de classe CREA

Objetiva + Dissertativa  + 
TÍTULOS

Advogado

1 40

Ensino Superior Completo
e registro ativo junto a 
Ordem dos Advogados do 
Brasil

Objetiva + Dissertativa + 
TÍTULOS
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ANEXO II 

Cargo de Guarda Municipal – NOTA DE CORTE 60%
1ª Etapa – prova objetiva com 60 questões

Matéria Nº de Questões Assunto/Conteúdo 

Conhecimentos Básicos de 
Direito e legislação 
municipal 

20 Toda matéria pertinente a disciplina, 
jurisprudência e doutrinas atuais.

Língua Portuguesa 20

Conhecimento Básico em 
Informática 

10 

Conhecimento Geral e do 
Município de Lucas do Rio
Verde

10 

2ª Etapa – Prova de Capacidade Física, de caráter eliminatório

3ª Etapa – Exame Psicotécnico ou Exame Psicológico, de caráter eliminatório

4ª Etapa – Exame Médico, de caráter eliminatório e

5ª Etapa – Investigação Social e Documental, de caráter eliminatório.

Cargo de Engenheiro Civil  – NOTA DE CORTE 60%
1ª Etapa – prova objetiva com 80 questões

Matéria Nº de Questões Assunto/Conteúdo 

Conhecimentos Específico 40 Toda matéria pertinente a disciplina, 
jurisprudência e doutrinas atuais.

Língua Portuguesa 20 

Conhecimento Básico em 
Informática 

 10 

Conhecimento Gerais e do 
Município de Lucas do Rio
Verde

10 
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2ª Etapa – Prova dissertativa com a resolução de 01 Problema e 03 questões dissertativas

3ª Etapa – Prova de títulos 

Cargo de advogado – NOTA DE CORTE 60%
1ª Etapa – prova objetiva com 80 questões

Matéria Nº de Questões Assunto/Conteúdo 

Direito Penal aplicado a 
Administração Pública 

10 Toda  matéria  pertinente  a  disciplina,
jurisprudência e doutrinas atuais.

Civil e Processual Civil 10

Trabalho e Processo do 
Trabalho

10

Empresarial 5

Ambiental 5

Constitucional 10

Administrativo 10

Tributário 5

Financeiro 5

Legislação Municipal 10 Lei  Orgânica  e  demais  legislações
municipais

2ª Etapa – Prova dissertativa com a elaboração de 01 Parecer jurídico ou peça e 03 questões
dissertativas

3ª Etapa – Prova de títulos.
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ANEXO III  

DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL

CARGO, QUANTIDADE, REQUISITOS BÁSICOS E, DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS

ATIVIDADES.

CARGO REQUISITOS VAGAS
GUARDA MUNICIPAL DE LUCAS DO

RIO VERDE
ENSINO MÉDIO + CNH cat. “AB” 2

CARGO: GUARDA MUNICIPAL

TOTAL DE VAGAS: 02 (duas).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

REQUISITOS BÁSICOS:  Cargo que exige do ocupante formação em Ensino Médio completo

mais Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: zelar pelos bens, equipamentos e prédios
públicos do Município; prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações pe-
nais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações muni-
cipais; atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica
da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais; colaborar, de forma integrada
com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; colabo-
rar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos
direitos fundamentais das pessoas; exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas,
nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código
de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsi-
to estadual ou municipal; proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambi-
ental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas; cooperar com os demais
órgãos de defesa civil em suas atividades; interagir com a sociedade civil para discussão de soluções
de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades;
estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios vizinhos, por meio da
celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas inte-
gradas; articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações inter-
disciplinares de segurança no Município; integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia ad-
ministrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento
urbano municipal; garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imedia-
tamente quando deparar-se com elas; encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito,
o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário; contri-
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buir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da
construção de empreendimentos de grande porte; desenvolver ações de prevenção primária à violên-
cia, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipal idade, de outros Mu-
nicípios ou das esferas estadual e federal; auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de 
autoridades e dignatários; e atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo en-
torno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino
municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local.

DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL

CARGO, QUANTIDADE, REQUISITOS BÁSICOS E, DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS

ATIVIDADES.

CARGO REQUISITOS VAGAS

ENGENHEIRO CIVIL
Ensino Superior Completo e 
registro ativo do conselho de 
classe CREA

01

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

TOTAL DE VAGAS: 01 (uma).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

REQUISITOS BÁSICOS: Cargo que exige do ocupante formação em Ensino Superior Completo

e registro ativo junto ao Conselho de Classe CREA. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Atuar em atividades de planejamento, ela-
boração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de programas, relati-
vas à área de engenharia civil: elaborando, executando e dirigindo projetos de engenharia civil, es-
tudando características e preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para
possibilitar e orientar a construção, a manutenção e o reparo de obras e assegurar os padrões técni-
cos. Em especial: Elaborar projetos de engenharia relativo a estrutura de edificações, tráfegos, vias
urbanas e obras de pavimentação, sistemas de água e esgoto, aproveitamento de recursos naturais,
serviços de equipamentos urbanos, rurais e regionais, entre outros; Estudar características, especifi-
cações e preparar plantas, orçamentos de custos, técnicas de execução e outros dados, para possibili-
tar e orientar a construção, manutenção e reparo das obras, dentro dos padrões técnicos exigidos;
Efetuar vistorias, perícias, avaliação de imóveis, arbitramento, emitir laudos e pareceres técnicos;
Participar de planos gerais e específicos, que visem o posicionamento institucional frente a comuni-
dade, no que tange a sua especialidade e formação; Supervisionar e fiscalizar obras, serviços de ter-
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raplanagem, projetos de locação, projetos de obras viárias, observando o cumprimento das especifi-
cações técnicas exigidas, para assegurar os padrões de qualidade e segurança; Proceder a uma avali-
ação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando as característi-
cas do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado para a construção; Calcular os
esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e
efetuando comparações, para apurar a natureza e especificação dos materiais que devem ser utiliza-
dos na construção; Elaborar relatórios, registrando os trabalhos executados, as vistorias realizadas e
as alterações ocorridas em relação aos projetos aprovados; Planejar, orientar e fiscalizar os trabalhos
de reformas e reparos de edifícios e outras obras arquitetônicas; Planejar, coordenar e executar ser-
viços de fiscalização territorial; Verificar a adequação das áreas quanto a seu licenciamento; Infor-
mar processos de licenciamento e certidões quanto à alterações; Aplicar penalidades administrati-
vas; Vistoriar obras para concessão de licenças de funcionamento, habite-se, levantamentos de regu-
laridades, desmembramentos e aprovações de projetos; Prestar informações em processos da área;
Verificar atividades, horários de funcionamento, localização e outras especificações de atividades
comerciais e industriais segundo normalização e especificações técnicas em vigor; Orientar os con-
tribuintes quanto à Legislação, Códigos, Postura e Saneamento; Emitir relatórios e elaborar pesqui-
sas sobre suas atividades e informar imediatamente a chefia sobre irregularidades ocorridas e ou ob-
servadas; Coibir o lançamento de resíduos em espaço aberto, ou em afluentes, que possam compro-
meter a qualidade do ar, água, ou solo; Intimar, comunicar, embargar e autuar ações que contrariem
a legislação municipal, no que diz respeito às questões ambientais; Determinar o cumprimento das
posturas  municipais  sob  sua  responsabilidade;  Licenciamento  e  auditoria  ambiental;  Zelar  pela
guarda de materiais e equipamentos de trabalho; Atender às normas de medicina, higiene e seguran-
ça do trabalho; Estabelecer, juntamente com os organismos municipais, estaduais e federais, gover-
namentais ou não, políticas integradas de fiscalização e vigilância para preservação ambiental; Exe-
cutar outras atividades correlatas; Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; Atuar,
na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação
prévia em processo de qualificação e autorização superior; Operar equipamentos e sistemas de in-
formática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; Dirigir veí-
culos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de traba-
lho, que estão sob sua responsabilidade.

DO CARGO DE ADVOGADO 

CARGO, QUANTIDADE, REQUISITOS BÁSICOS E, DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS

ATIVIDADES.

CARGO REQUISITOS VAGAS

ADVOGADO
Ensino Superior Completo e registro
ativo junto a Ordem dos Advogados
do Brasil – OAB

01

Av. América do Sul, 2500-S, Parque dos Buritis – CEP 78.455-000 – Tel. (65) 3549-8300 – CNPJ 24.772.246/0001-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 
ESTADO DE MATO GROSSO

CARGO: ADVOGADO

TOTAL DE VAGAS: 01 (uma).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

REQUISITOS BÁSICOS: Cargo que exige do ocupante formação em Ensino Superior Completo

e registro ativo junto a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Atuar em atividades relativas à área de
procedimentos jurídicos: Prestar assistência jurídica e representar juridicamente a Administração
Pública Municipal em juízo ou fora dele, nas ações em que esta for parte ou interessada, para asse-
gurar os direitos pertinentes ou defender seus direitos. Em especial: Elabora documentos de nature-
za jurídica, bem como projetos de lei, decretos, portarias, instruções e assemelhados; Acompanhar
processos administrativos (disciplinar, tributário, ref. Licitações e contratos e outros); Apurar ou
completar informações levantadas, acompanhando o processo em todas as suas fases e representar a
parte que é mandatária em juízo, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação; Repre-
sentar a organização em juízo ou fora dele, acompanhando o processo, redigindo petições, para de-
fender os interesses da Administração Pública Municipal; Prestar assistência às unidades adminis-
trativas em assuntos de natureza jurídica, elaborando e/ou emitindo pareceres nos processos admi-
nistrativos; Auxiliar à cobrança judicial da dívida ativa e de qualquer outro crédito do Município,
visando o cumprimento das normas quanto a prazos legais para liquidação dos mesmos; Estudar ou
examinar documentos jurídicos e de outras naturezas, para emitir pareceres fundamentados na legis-
lação vigente, na doutrina ou na jurisprudência; Manter contatos com consultoria técnica especiali-
zada e participar de eventos específicos na área, para se atualizar nas questões jurídicas pertinentes
à Administração Pública Municipal; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato; Realizar pesquisas legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais, e manutenção de arquivo
atualizado de leis municipais; alimentação do controle de ementas; acompanhamento do Diário Ofi-
cial da Justiça, procedendo anotações necessárias; Análise preliminar de requerimentos e expedien-
tes administrativos; elaboração de ofícios e outros expedientes a Cartórios, Juízos e Tribunais, bem
como a repartições públicas ou privadas; Manutenção do controle informatizado de ações judiciais;
acompanhamento de tramitação processual; Elaboração de relatórios ou informações de natureza ju-
rídica; Digitação de peças processuais; Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado;
Atuar na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante partici-
pação prévia em processo de qualificação e autorização superior; Operar equipamentos e sistemas
de informática e outros, necessários ao exercício das demais atividades; Manter organizado, limpo e
conservado os materiais e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade.
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ANEXO II
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO X PAGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2018

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de realização de concurso público
para os cargos de Advogado, Engenheiro Civil e Guarda Municipal, para suprir a necessidade
da Administração Pública Municipal direta do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

01) O prazo de vigência do contrato será de 160 (cento e sessenta) dias.

02) Com vistas ao pagamento, deverão ser apresentadas, as Notas Fiscais/Faturas, emitidas em 02
(duas)  vias,  acompanhadas  dos  respectivos  comprovantes  de  regularidade  para  com a  Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e Regularidade junto ao Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas,
devidamente certificadas e atestadas pelo setor competente,  devendo conter no corpo das Notas
Fiscais/Faturas,  a  descrição do objeto,  o  número do contrato e  o número da conta bancária  da
Contratada, para depósito do pagamento, o qual deverá ser efetuado no prazo de até 8 (oito) dias
consecutivos após a apresentação.

03) Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou
documentação, a Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado
para pagamento, de acordo com o relatório emitido pela Tesouraria,  ressalvada o direito da
Contratada de reapresentar, para cobrança, as partes controvertidas com as devidas justificativas
(nestes casos a Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento, para
efetuar uma análise e o pagamento).

04)  O  pagamento  deverá  ser  efetuado  considerando  o  número  de  inscrições  homologadas  da
seguinte forma:

a) 10% na publicação do edital;

b) 30% após a realização das inscrições;

c) 60% na entrega do resultado;

Av. América do Sul, 2500-S, Parque dos Buritis – CEP 78.455-000 – Tel. (65) 3549-8300 – CNPJ 24.772.246/0001-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 
ESTADO DE MATO GROSSO

Se houver ocorrência de mais de 2.000 (dois mil) candidatos inscritos, será adicionado um valor por

candidato, para dar o reequilíbrio econômico e financeiro, conforme previsão da Lei 8.666/1993, o

valor global excedente será calculado a partir da seguinte fórmula:

VGE =  IE            x Valor   da     Menor     Taxa     de         Inscrição   Cobrada     no Concurso  

Onde:
VGE = Valor Global Excedente.
IE = Inscritos excedentes.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira
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ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 156/2018

Local: Paço Municipal – Sala de Sessões da CPL – Avenida América do Sul Nº 2500 S, Loteamento
Parque dos Buritis.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome de Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Insc. Est:

Optante  pelo  SIMPLES?  (Sim/Não)  Campo
Obrigatório

Endereço:
Bairro: Cidade:
CEP: E-MAIL:
Telefone: Fax:
Banco: Conta Bancária:
Nome e n.º da Agência:

ITEM CÓDIGO 
DO  MATERIAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. VALOR TOTAL

01

 

 1673

Contratação  de  empresa  para
prestação de serviço de realização
de  concurso  público  para  os
cargos de Advogado, Engenheiro
Civil  e  Guarda  Municipal,  para
suprir  a  necessidade  da
Administração Pública Municipal
direta do Município de Lucas do
Rio Verde – MT.

 
 01

VALOR TOTAL 

* Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no
Edital  deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações  nele  contidas,  não havendo
qualquer  discrepância  entre  quaisquer  informações  e/ou  documentos  que  dele  fazem  parte,  e
estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como
de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade
pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.
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Declaramos, ainda, que estão incluídos no preço proposto todas as despesas relacionadas com o
objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários,
sociais,  fiscais  e  comerciais,  gastos  com  transportes,  prêmios  de  seguros  e  outras  despesas
decorrentes de exigência legal.
* Prazo de execução: Conforme Cronograma. 
*Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

(Elaborar preferencialmente em Papel Timbrado)
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ANEXO IV
PROCURAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 156/2018

MODELO DE PROCURAÇÃO

Por este instrumento de procuração a empresa ...................................................................................,
devidamente  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  ..............................................,  com  sede  à
Rua/Av............................,  Nº...............,  Cidade.......................,  Estado............................,  neste  ato
representado pelo Sr............................................, brasileiro, casado, portador do CPF ...................,
RG...............................,  residente  e  domiciliado  na  Rua......................................,  nº.......,
cidade.................,estado.............., Representante legal da empresa, nomeia e constitui seu bastante
procurador o Sr. ........................................., portador do RG ..................., CPF ..................................,
aos quais concede poderes especiais para representá-lo junto a Prefeitura Municipal de Lucas do
Rio Verde, com poderes para praticar todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 156/2018, tais
como: formulação de lances, alegações em ata, interposição de recursos, renúncia de direitos.

Local e data.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
CNPJ nº

OBS:
1.  Para  o  caso  de  não  haver  menção  do  nome  do  representante  no  Contrato  Social  ou
equivalente, este deverá apresentar procuração (Modelo Acima), com firma reconhecida em
Cartório,  que comprove poderes  para praticar todos os atos referentes  a este Pregão,  tais
como: formulação de lances, alegações em ata, interposição de recurso, renúncia de direitos,
etc;

2.  O representante  da licitante  deverá  apresentar junto  com a procuração  o  Estatuto  ou
Contrato Social atualizado, ou documento equivalente, com a finalidade de comprovar que o
outorgante da procuração tem poderes para o ato.

*(Entregar Fora do Envelope)
*(Elaborar preferencialmente em Papel Timbrado)
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ANEXO V
TERMO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 156/2018

Através  do  presente,  credenciamos  o(a)  Sr.(a)......................................,
portador(a)  do  RG  n.º..........................e  do  CPF  n.º..............................,  a  participar  da  licitação
instaurada pelo Município de Lucas do Rio Verde – Estado de Mato Grosso, na modalidade Pregão
Presencial  n.º  00/2018,  na  qualidade  de  representante  legal,  outorgando-lhe  poderes  para
pronunciar-se em nome da empresa................., inscrita no CNPJ sob o nº .......................................,
bem como formular  propostas,  ofertar  lances  verbais,  renunciar  direitos,  desistir  de  recursos  e
praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local e data.

Diretor ou Representante Legal

*(Entregar Fora do Envelope)
*(Elaborar preferencialmente em Papel Timbrado)
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 156/2018

A.......(razão  social  da  empresa),  CNPJ  Nº...........................,  localizada
à ..........................................., declara, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre todos
os requisitos para habilitação para este certame licitatório no Município de Lucas do Rio Verde –
Estado de Mato Grosso – Pregão Presencial N.º 156/2018.

Local e data.

Diretor ou Representante Legal

*(Entregar Fora do Envelope)
*(Elaborar preferencialmente em Papel Timbrado)
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ANEXO VII
REQUERIMENTO  DE  BENEFÍCIO  DO  TRATAMENTO  DIFERENCIADO  E
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/2006)

PREGÃO PRESENCIAL N 156/2018

_____________________________________,  portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade  R.G.  nº.
______________  -  SSP/_____  e  do  CPF/MF  nº________________,  representante  da  empresa
____________________________________,  CNPJ/MF  nº  _______________________,
solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua
participação  na  licitação,  modalidade  Pregão  Presencial  Nº.  156/2018,  seja  dado  o  tratamento
diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº.
123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do
artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.

(Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela
Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.)

Local e data

Assinatura do representante legal
CNPJ da empresa

*(Entregar Fora do Envelope)
*(Elaborar preferencialmente em Papel Timbrado)
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS PRAZO DOS SERVIÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 156/2018

A........................................................................(razão  social  da  empresa),
inscrita  no  CNPJ  Nº.......................,  localizada  à  ................................................................,
DECLARA, que cumprirá os prazos de entrega dos serviços, durante os 160 (cento e sessenta) dias
de contrato,  conforme solicitado pela Secretaria Municipal requisitante,  Anexo I e II  (forma de
entrega e fornecimento) do Edital de Pregão Presencial n.º 156/2018.

Local e data.

Diretor ou Representante Legal

*(Elaborar preferencialmente em Papel Timbrado)
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

PREGÃO PRESENCIAL N. 156/2018

A...........(razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob o n.º.....................,
localizada à......................................, DECLARA, em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da
Lei n.º 8.666/93, que não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua
habilitação para este certame licitatório no Município de Lucas do Rio Verde – Estado de Mato
Grosso – Pregão Presencial N. 156/2018.

Local e data,
(assinatura e identificação do responsável pela empresa)

*(Elaborar preferencialmente em papel timbrado)
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ANEXO X
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF

PREGÃO PRESENCIAL N. 156/2018

Declaramos, em atendimento ao previsto no Pregão Presencial n. 156/2018, sob as penas da
Lei, que não possuímos em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos
em trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre,  e  menores  de  16  (dezesseis)  anos  em qualquer
trabalho, salvo na 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 8.666/93, com redação
determinada pela lei 9.854/1999.

Local e data.
(assinatura e identificação do responsável pela empresa)

Obs.:  Se  o  licitante  possuir  menores  de  16  anos  na  condição  de  aprendizes  deverá  declarar
expressamente.

*(Elaborar preferencialmente em papel timbrado)
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ANEXO XI
FICHA CADASTRAL 

Para fins de agilidade do credenciamento das empresas que participarão desta Licitação, esta ficha
cadastral  deverá ser preenchida,  assinada e carimbada pelo responsável empresa,  e entregue no
momento do credenciamento. 

EDITAL DE PREGÃO N. 156/2018

OBJETO:  Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviço  de  realização  de  concurso
público para os cargos de Advogado, Engenheiro Civil e Guarda Municipal, para suprir a
necessidade da Administração Pública Municipal direta do Município de Lucas do Rio Verde
– MT.

DADOS DA EMPRESA

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

NOME FANTASIA ...............................................................................

CNPJ: .......................................................................................

INSCRIÇÃO ESTADUAL ….....................................................

INSCRIÇÃO MUNICIPAL..........................................................

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES: (  ) SIM   (  ) NÃO

MARQUE QUAL A CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA:

MICRO EMPRESA (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (  ) EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

OUTROS (  ) QUAL …..................................................

ENDEREÇO COMPLETO: .........................................................

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

TELEFONE: ...............................................................................

TIPO DA EMPRESA:

(  ) INDIVIDUAL
(  ) LTDA 
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(  ) S/A
(  ) OUTROS. QUAL …....................

DADOS  DOS  SÓCIOS  CONSTANTES  NO  CONTRATO  SOCIAL:  (É  OBRIGATÓRIO  A
INFORMAÇÃO  DE  NO  MÍNIMO  02  SÓCIOS  EXCETO  QUANDO  FOR  EMPRESA
INDIVIDUAL)

NOME COMPLETO:
CPF :
DATA DO REGISTRO DO CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL: 

NOME COMPLETO:
CPF 
DATA DO REGISTRO DO CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL

DADOS BANCÁRIO: (É OBRIGATÓRIO QUE A CONTA ESTEJA EM NOME DA EMPRESA 
PARTICIPANTE)

BANCO:.................................
AGÊNCIA:.............................
CONTA..................................

DADOS DO REPRESENTANTE QUE ATUARÁ NA SESSÃO
NOME: ........................................................................................

RG: .............................................................................................

CPF: ............................................................................................

DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL QUE ASSINARA O CONTRATO CASO A EMPRESA 
SEJA VENCEDORA
NOME: ........................................................ CARGO ................................ 
ESTADO CIVIL ….......................................................................................
RG: .....................................SSP/ ........................................................
CPF: ............................................................................................
ENDEREÇO: …....................... TELEFONE:................................

                            Assinatura e Carimbo 

OBSERVAÇÃO:  É  OBRIGATÓRIO  O  PREENCHIMENTO  DE  TODOS  OS  CAMPOS
ACIMA, CASO A EMPRESA NÃO O FAÇA SERÁ INSTAURADO PELA PREGOEIRA
PARA FAZE – LO NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO.

(apresentar este documento fora do envelope com o credenciamento)
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ANEXO XII
MINUTA DO CONTRATO Nº 156/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2018

Contratação de empresa para prestação de serviço
de realização de concurso público para os cargos
de  Advogado,  Engenheiro  Civil  e  Guarda
Municipal,  para  suprir  a  necessidade  da
Administração  Pública  Municipal  direta  do
Município de Lucas do Rio Verde – MT.

Pelo  presente  instrumento,  compareceram,  de  um  lado,  o  Município  DE  LUCAS  DO  RIO
VERDE,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  situado  na  Av.  América  do  Sul,  2500-S,
Loteamento  Parque  dos  Buritis  Lucas  do  Rio  Verde  -  MT,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  n.º
24.772.246/0001-40, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada
pela Secretária de Administração,  Sra. Andressa Luciana Frizzo, brasileira, casada, residente e
domiciliada na…................., em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, portador da C.I. RG.
Nº …........ e CPF/MF n.º ..............., e, do outro lado, a empresa ..........................., inscrita no CNPJ
sob  o  nº  .............................  e  inscrição  estadual  n.º  ..............................,  com  sede
na  ..............................  nº  ................,  Bairro  ......................................,   em  ............................,
doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato  representada  pelo
Senhor(a) ..................., ................, ..............., ..................., portador(a)  do RG nº ........... SSP/..... e
do CPF nº ....................., resolvem celebrar o presente Contrato, com fulcro na Lei do Pregão n.º
10.520, de 17 de julho de 2.002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
alterada pelas Leis nºs. 8.883/94 e 9.648/98, e de acordo com o que consta no Procedimento Pregão
Presencial nº 156/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FINALIDADE
1.1. O presente instrumento tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviço de
realização  de  concurso  público  para  os  cargos  de  Advogado,  Engenheiro  Civil  e  Guarda
Municipal, para suprir a necessidade da Administração Pública Municipal direta do Município
de Lucas do Rio Verde – MT.

1.2.  O fornecimento do objeto deste  Contrato,  obedecerá  ao estipulado neste  instrumento,  bem
como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que, independentemente de
transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato:
1.2.1. Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram, constante do Procedimento
Administrativo N. 156/2018;

1.2.2. Edital de Pregão Presencial N. 156/2018 e seus anexos;
1.2.3. Termo de Referência.

1.3. A finalidade da presente contratação é para suprir a demanda das Secretarias, sendo hoje cargos
ocupados por servidores contratados e para atender o que dispõe a Constituição Federal, bem como
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atendendo  a  determinação  do  tribunal  de  Contas,  se  faz  necessária  à  realização  do  Concurso
Público.

Sendo assim a justificativa da necessidade de abertura do Concurso Público pelos motivos dispostos
para realização do mesmo, conforme demanda.
1.4.  Os  documentos  referidos  na  presente  Cláusula  são  considerados  suficientes  para,  em
complemento a este Contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua execução dentro do
mais alto padrão da técnica atual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.1. Os valores referentes a prestação dos serviços, serão os estipulados na proposta apresentada
pela CONTRATADA, acostada ao Procedimento Administrativo Pregão Presencial n. 156/2018. Os
preços  ajustados  não  sofrerão  reajuste,  salvo  ser  necessário  para  manutenção  do  equilíbrio
contratual.

2.2. Nos preços acima estipulados estão inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado tais
como:  tributos,  fretes,  seguros,  encargos  sociais  e  demais  encargos  indispensáveis  ao  perfeito
cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento
2.3. O valor do presente contrato é de R$ …..............(.........)

2.4. Será emitida a Nota de Empenho, no valor de R$ ..............(.............) visando dar atendimento às
despesas decorrentes da execução deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO

3.1 A contratada deverá prestar os serviços com total obediência às normas regulamentadoras, as
técnicas  adequadas  e  prescritas  para  cada  ato  ou  etapa  e  aos  princípios  norteadores  da
Administração Pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência, motivação, razoabilidade, probidade administrativa e do devido processo legal.
3.2 A coleta de dados na fase de planejamento e aplicação das provas teóricas e avaliação de títulos,
deverá ser “in loco”;

3.3 Os estudos,  análise  documental  e  de  dados,  elaboração do edital,  publicação,  correção das
provas, divulgação do resultado, relatório final e serviços afins poderá ser realizado na sede da
contratada.

3.4  O  Edital  do  Concurso  será  disponibilizado  ao  público  somente  após  sua  aprovação  pela
autoridade competente e deverá obedecer às regras da legislação vigente;

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1.  A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal correspondente aos serviços objeto deste
contrato,  devidamente preenchidas, sem rasuras,  com as cópias das requisições autorizadas pela
Secretaria demandante do CONTRATANTE.
4.2  O  pagamento  da  contratada  para  prestação  dos  serviços  correspondentes  à  realização  do
concurso será efetuado da seguinte forma:

a) 10% na publicação do edital;

b) 30% após a realização das inscrições;

c) 60% na entrega do resultado;
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Se houver ocorrência de mais de 2.000 (dois mil) candidatos inscritos, será adicionado um valor por

candidato, para dar o reequilíbrio econômico e financeiro, conforme previsão da Lei 8.666/1993, o

valor global excedente será calculado a partir da seguinte fórmula:

VGE =  IE            x Valor   da     Menor     Taxa     de         Inscrição   Cobrada     no Concurso  

 Onde:
VGE = Valor Global Excedente
IE = Inscritos excedentes.

4.3. Com vistas ao pagamento, deverão ser apresentadas, as Notas Fiscais/Faturas, emitidas em 02

(duas)  vias,  acompanhadas  dos  respectivos  comprovantes  de  regularidade  para  com a  Fazenda

Federal, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (FGTS) e Regularidade junto ao Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas,

devidamente certificadas e atestadas pelo setor competente,  devendo conter no corpo das Notas

Fiscais/Faturas,  a  descrição do objeto,  o  número do contrato e  o número da conta bancária  da

Contratada, para depósito do pagamento, o qual deverá ser efetuado no prazo de até 8 (oito) dias

consecutivos após a apresentação.

4.4. Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou

documentação, a Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para

pagamento, de acordo com o relatório emitido pela Tesouraria, ressalvada o direito da Contratada de

reapresentar, para cobrança, as partes controvertidas com as devidas justificativas (nestes casos a

Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar uma análise e

o pagamento).

4.5. O CONTRATANTE não se responsabiliza pelo pagamento de notas fiscais sem a apresentação
das respectivas requisições, devidamente assinadas na forma indicada no item 4.1 retro.
4.6. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da
Lei n.º 8.666/93.
4.7. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar com cada nota fiscal, os
seguintes documentos:

4.7.1. Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pela Fazenda
Federal, e a Divida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
4.7.2. Certidão Negativa de Débitos Municipais, apenas para empresas com sede no Município de
Lucas do Rio Verde - MT;

4.7.3.Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
4.7.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
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4.8.  Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  CONTRATADA,  enquanto  pendente  de  liquidação,
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito à atualização monetária.
4.10. A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA para retificação
e reapresentação.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1.  O presente contrato terá vigência de  160 (cento e sessenta) dias  a partir  da publicação do
extrato do contrato, prorrogáveis até o máximo da vigência permitida em Lei.

5.1.1. Os serviços deverão ser imediatamente após emissão da ordem de Início de serviços.
5.1.2 Caberá à empresa contratada apresentar, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da
assinatura do instrumento contratual, edital de abertura das inscrições, incluindo todos os elementos
normativos do concurso público, conteúdo programático e bibliografia, em conformidade com as
instruções do Tribunal de Contas de Mato Grasso, tendo a prévia aprovação da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 – As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão à conta de recursos próprios da 
Secretaria Municipal de Administração
DOTAÇÃO: 03.001.0.0.04.122.0301.2.031.3.3.90.39.00.00.0100000000

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1.  Fornecer  à  CONTRATADA,  todas  as  informações  relacionadas  com o objeto  do presente
contrato;
7.2. Pagar à  CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento, efetuando a retenção dos
tributos devidos, consoante a legislação vigente;
7.3.  Acompanhar  e  fiscalizar,  através  de  servidor  designado  pela  Administração,  o  
cumprimento  deste  instrumento,  anotando  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas  e  
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas;
7.4. Exigir a apresentação de notas fiscais juntamente com as requisições fornecidas, recibos,
atestados, declarações e outros documentos que comprovem as operações realizadas,  o
cumprimento de pedidos, o atendimento de providências, o compromisso de qualidade,  etc,
bem como fornecer à CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e  autorizações  de
compromissos que exijam essas comprovações;
7.5. Fornecer toda legislação municipal pertinente à matéria;
7.6. Efetuar todas as publicações legais relativas ao Concurso Público, desde que enviados até as
15h30min do dia útil anterior a veiculação da publicação;
7.6.  Estabelecer  convênio  de  cobrança,  com  instituição  financeira,  para  crédito  do  valor
correspondente à taxa de inscrição;
7.7.  Providenciar  local,  equipamento  (microcomputador  ligado  à  rede  Internet)  e  pessoal  para
atendimento a candidatos durante o período de inscrições;
7.8. Ceder local adequado para a realização das Provas Objetiva e Prática;
7.9. Nomear a Comissão Examinadora do Concurso;
7.10. Criar os mecanismos para fiscalizar a execução dos serviços;
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7.11. Receber, nos termos da lei, os serviços regularmente executados;
7.12. Efetuar os pagamentos dos serviços executados em cada etapa.
7.13  Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste
Instrumento;
7.14  A fiscalização da  execução do contrato será exercida por servidor credenciado,
independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto
que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, o seu exclusivo juízo. A fiscalização de
que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
7.15 Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, objeto do contrato, fixando prazo para sua correção;
7.16 Fiscalizar livremente a execução dos serviços, não eximindo a licitante vencedora de total
responsabilidade;
7.17  Levantar o perfil profissional desejado, com sugestões de conteúdo programático e
bibliografia de interesse da Prefeitura, se for o caso, junto aos gestores das unidades
organizacionais detentoras das vagas disponíveis no quadro de pessoal.
7.18 Prestar informações à CONTRATADA quanto ao local para a aplicação das provas.
7.19  Providenciar, tantas quantas forem necessárias, salas de aulas equipadas com carteira
estudantil para aplicação das provas. As salas de aulas deverão estar livres, limpas e
desimpedidas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas antes da aplicação das
provas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 A CONTRATADA deverá cumprir  todas  as  fases  do concurso público,  sem qualquer  custo
adicional,  devendo  atender  as  obrigações  mínimas  a  seguir  elencadas,  incluindo  todos  os
procedimentos administrativos necessários e exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso;

8.2 Manter o Contratante, por meio do Fiscal do Contrato, informado de todas as fases do serviço
contratado e de todas as ações relativas a ele;

8.3  Apresentar  Declaração  ao  Fiscal  do  Contrato,  até  2  (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;

8.4 Manter  escala  de profissionais que permita  sua mobilidade,  de forma a atender  à  demanda
interna de serviços;

8.5 Garantir o sigilo e a segurança necessária ao processo seletivo, 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.;

8.6 Responsabilizar-se perante terceiros por prejuízos advindos do descumprimento das atividades
ou obrigações que lhe são afetas;

8.7 Arcar com todos os encargos de natureza fiscal relacionado, direta ou indiretamente, com a
prestação do serviço contratado, inclusive o fornecimento de transporte, hospedagem e alimentação
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e outras que se fizerem necessárias à plena e perfeita execução dos serviços, quando realizarem os
serviços in loco;

8.8 Substituir imediatamente os profissionais ausentes em decorrência de atrasos, faltas, férias ou
licenças;

8.9  Não transferir  a  outrem,  por  qualquer  forma,  nem mesmo parcialmente,  nem subcontratar,
quaisquer serviços que se comprometa prestar, sem autorização do Contratante;

8.10 Comunicar,  por escrito,  ao Fiscal do Contrato,  a impossibilidade de execução de qualquer
obrigação contratual, com vistas à adoção das providências cabíveis;

8.11  Apresentar  Relatório  Final  detalhado  de  todos  os  serviços  realizados,  considerando  o
cronograma apresentado no início  dos  trabalhos  e  os  relatórios  solicitados  pelo  Contratante  ao
término de cada fase do serviço contratado;

8.12 Deverá a Contratada comunicar à Comissão do Concurso e ao Fiscal do Contrato, em até 24
(vinte e quatro) horas, qualquer alteração do conteúdo de seu sítio na rede mundial de computadores
referente a este Concurso;

8.13 Fornecer e manter atualizada a relação de equipe de profissionais destinada à prestação de
serviços de que aqui se trata (ficha de registro de cada profissional);

8.14 Elaborar Relatório Mensal sobre a prestação dos serviços, a ser assinado também pelo Fiscal
do Contrato, relatando todos os serviços realizados, considerando o Cronograma Físico.

8.15 Elaborar todos os editais necessários, tais como: homologação das inscrições, divulgação de
resultado  das  provas,  julgamento  dos  recursos,  convocação  para  as  provas,  homologação  do
resultado final e classificação dos candidatos;

8.16 Aceitar,  nas  mesmas condições  contratuais,  os  acréscimos e  as  supressões  que se fizerem
necessárias nos serviços a serem prestados, até o limite de 25% do valor do contrato;

8.17  Informar  ao  Contratante  sobre  a  ocorrência  de  fatos  que  possam  interferir,  direta  ou
indiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados;

8.18 Informar e manter atualizado(s) o(s) número(s) de fac-símile, telefone e/ou endereço eletrônico
(e-mail), bem como nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem necessários por parte
do Contratante;

8.19 Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido;

8.20 Executar os serviços em total conformidade com o presente Edital;

8.21  Apresentar  a  CONTRATANTE,  caso  esta  venha  a  solicitar,  a  programação  geral  de  seus
serviços, com base em indicações pela mesma fornecida;

8.22 Deverão ser tomadas as providências para correção das falhas detectadas, a fim de manter o
controle de qualidade dos serviços executados, reportando-se ao Fiscal do contrato quando houver
necessidade.

8.23  Realizar o concurso público e garantir a completa e efetiva consecução do objetivo
explicitado neste Termo de Referência, com a observância das normas legais incidentes e das
disposições que se seguem.
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8.24 Colocar à disposição na página na internet, em link próprio, consulta ao local de provas por
nome, número de inscrição e/ou CPF de candidato;
8.25 Coordenar a aplicação dos instrumentos de avaliação;
8.26 Executar direta e integralmente o objetivo do contrato a ser celebrado com o objeto a
especificado neste Termo de Referência;
8.27 Realizar perícia médica dos candidatos portadores de necessidades especiais;
8.28 Elaborar, revisar, compor, imprimir, acondicionar e transportar as provas a serem aplicadas
no concurso, garantindo-lhes a confiabilidade e integridade;
8.29 Receber a documentação relativa aos requerimentos de isenção de taxa de inscrição e proceder
à sua análise;
8.30 Providenciar os meios logísticos para efetuar eventuais devoluções de taxa de inscrição;
8.31 Julgar os recursos administrativos interpostos por candidatos, subsidiar as respostas às ações
judiciais propostas em desfavor do CONTRATANTE e responder as que em seu desfavor sejam
propostas referentes ao certame;
8.32 Corrigir as provas objetivas e as discursivas e as práticas dos candidatos aprovados nas
provas objetivas, de acordo com o quantitativo definido pelo CONTRATANTE;
8.33 Disponibilizar aos candidatos o acesso ao resultado e às folhas de respostas por meio virtual;
8.34 Disponibilizar aos candidatos a possibilidade de interposição de recursos por meio virtual;
8.35 Prestar pronto atendimento a candidato ou a terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas
ou privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso, tornando
disponíveis, para tanto, linha telefônica, correio eletrônico, fac-símile, internet, correspondência e
outros;
8.36  Fornecer as listagens referentes ao concurso, de acordo com o padrão exigido pelo
CONTRATANTE;
8.37 Entregar o resultado final do concurso ao CONTRATANTE;
8.38 Após homologação do certame, entregar ao CONTRATANTE, os formulários de inscrição, as
folhas de respostas, as folhas de frequência, as identificações digitais e as demais planilhas de
todos os candidatos, bem como exemplares de todas as provas aplicadas no concurso;
8.39 Responsabilizar-se pelo conteúdo das informações publicadas;
8.40 Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso público,
arcando com todos os ônus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa ou dolo;
8.41 Reaplicar provas em caso de vazamento de informações ou erros de impressão, sem custos
adicionais para o CONTRATANTE;
8.42 Selecionar e treinar os profissionais em número suficiente que garanta o atendimento aos
candidatos, assim como os fiscais que atuarão na aplicação dos instrumentos de avaliação;
8.43 Manter sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando-se pela divulgação,
direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que comprometam a sua
realização;
8.44 Reaplicar provas em caso fortuito ou de força maior em data(s) a ser (em) aprovada(s) pelo 
CONTRATANTE, com a qual dividirá igualmente os custos da reaplicação;
8.45 Manter a lisura na condução de todo os procedimentos relacionados as etapas do certame.
8.46 É de responsabilidade da empresa a execução dos serviços de acordo com a necessidade da
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-MT.
8.47 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros
resultantes do cumprimento do contrato.
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8.48 Manter, durante a execução do presente contrato, todas as condições de sua habilitação e
qualificação, exigidas no processo licitatório.
8.49 É de responsabilidade da empresa toda e qualquer despesa para a execução do objeto da
licitação.
8.50 Cumprir com proficiência, zelo, dedicação, probidade, espírito de solidariedade e lealdade
aos serviços contratados.
8.51  Cumprir  os  prazos de cronograma  do  concurso  público e demais condições deste  edital,
respeitando e seguindo todas as obrigações constantes no Termo de Referência.
8.52  Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por
escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;
8.53  É de inteira responsabilidade da CONTRATADA eventuais danos causados ao Município
durante a execução do serviço.
8.54 Dispor de Assessoria Técnica (jurídica, linguística e médica) em todas as fases do concurso
para fins de elaboração de editais, comunicados, instruções aos candidatos e outros, bem como
prestar assessoria técnica e jurídica ao CONTRATANTE em relação ao objeto contratado;
8.55 A CONTRATADA deverá providenciar as adaptações necessárias, no local disponibilizado pela
CONTRATANTE, para realização das provas, conforme a necessidade dos atendimentos especiais. 
8.56. A CONTRATADA se obriga a repassar à CONTRATANTE, todo o valor correspondente a

taxa de inscrição, a ser cobrada dos candidatos. 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor do
CONTRATANTE, devendo este:

9.1.1.  Promover  a  avaliação  e  fiscalização dos  serviços,  solicitando à  CONTRATADA e  seus
prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato;
9.1.2. Atestar as notas fiscais da CONTRATADA para efeitos de pagamento;

9.1.3. Solicitar  ao Prefeito em Exercício,  as providências que ultrapassarem a sua competência,
possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução deste Contrato.
9.2. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO
10.1. O objeto deste instrumento será recebido pelo servidor designado para o acompanhamento do
contrato,  de  forma  provisória,  imediatamente  após  efetuada  a  entrega,  para  efeito  de  posterior
verificação de sua conformidade com a especificação e perfeitas condições de funcionamento e
segurança.

10.2.  Após  o  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias,  se  achado  conforme,  dar-se-á  o  recebimento
definitivo, para a liberação do pagamento. Caso o fornecimento seja executado em desacordo com o
contrato e a proposta a CONTRATADA terá igual prazo para a troca ou a reparação das incorreções.
10.3.  O Município reserva para si o direito de recusar os serviços prestados em desacordo com o
contrato, devendo estes serem refeitos às expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue
direito ao recebimento de adicionais. 

10.4. Pelo não cumprimento deste item, os serviços serão tidos como não executados, aplicando-se
as sanções adiante estipuladas para o caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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11.1.  Caso a  CONTRATADA ensejar  o  retardamento  da  execução do certame,  não  mantiver  a
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, 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 Prefeitura de Municipal de Lucas do Rio Verde, pelo
prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena e também está sujeito
as demais penalidades previstas da Lei 8666/1993.

11.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial de Contas-Tribunal de Contas
do Estado do Mato Grosso e no caso de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado
por igual período, sem prejuízo das demais cominações.
11.3. No caso de inadimplemento a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:

11.3.1. Advertência;
11.3.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o
2º (segundo) dia, calculados sobre o valor do contrato;

11.3.3. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a
02 (dois) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;
11.3.4.  Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato,  no caso da EMPRESA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de
inadimplemento contratual;

11.3.5.  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e
11.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

11.3.7. A aplicação da sanção prevista no Item 11.3.1., não prejudica a incidência cumulativa das
penalidades  dos  itens  11.3.2.,  11.3.3.,  11.3.4.,  11.3.5.,  principalmente  sem  prejuízo  de  outras
hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação
de inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
11.4. As sanções previstas nos itens 11.3.1., 11.3.5., 11.3.6., poderão ser aplicadas conjuntamente
com os itens  11.3.2.,  11.3.3.,  11.3.4.,  facultada a defesa previa do interessado, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.

11.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o Item 11.3., reserva-se ao órgão contratante o direito de
optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação.
11.6.  A segunda adjudicatária,  ocorrendo a hipótese  do item anterior,  ficará  sujeita  às  mesmas
condições estabelecidas neste Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1. O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento por parte da
CONTRATADA,  assegurará  ao  CONTRATANTE o  direito  de  dá-lo por  rescindido,  mediante
notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
12.2.  Caberá  rescisão  administrativa,  independentemente  de  qualquer  processo  judicial  ou
extrajudicial, quando:
12.2.1. Constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização
deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao descumprimento
das obrigações ajustadas;
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12.2.2. Constar do processo, a reincidência da CONTRATADA em ato faltoso, com esgotamento
de todas as outras sanções previstas;
12.2.3. Ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, na execução dos serviços;
12.2.4. Ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA;
12.2.5. Ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93.

12.3. Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo
administrativo  pertinente,  desde  que  haja  conveniência  para  o  CONTRATANTE e  esta
conveniência seja devidamente justificada.
12.4.  A rescisão  amigável  será  precedida  de  autorização  escrita  e  fundamentada  da  autoridade
competente.

12.5. A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.
12.6.  Será  considerado  extinto  o  presente  instrumento  contratual,  sempre  que  ocorrer  uma das
condições dispostas abaixo:
12.6.1. Advento do termo contratual;
12.6.2. Rescisão;
12.6.3. Anulação;
12.6.4. Falência ou extinção da empresa.
12.7.  Caso  haja  a  rescisão  antecipada  ou  no  término  do  prazo  contratado,  a  CONTRATADA
concede o direito à CONTRATANTE, de reter o valor mensal do respectivo mês da prestação dos
serviços, até que a CONTRATADA apresente todos os documentos comprobatórios de pagamentos
efetuados quanto aos direitos trabalhistas, fiscais e tributários do período.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS
13.1.  A  CONTRATADA reconhece  os  direitos  do  CONTRATANTE,  relativos  ao  presente
Contrato e abaixo elencados:

13.1.1. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos
termos do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
13.1.2. Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso  I  do  art.  79  da  Lei  nº
8.666/93;

13.1.3. Aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
13.1.4. Fiscalização da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE

14.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65, da Lei
nº 8.666/93.
14.2. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de
apresentação da proposta, exceto por força de legislação ulterior que assim o permita.

14.3.  Os preços  dos  serviços  apresentados  nas  propostas  serão permanentes  e  irreajustáveis  de
acordo com a legislação vigente.
14.4. Os preços poderão ser reajustados de ofício ou a pedido, após o interregno de 12 meses da
apresentação da proposta,  devendo a contratada demonstrar através de Notas Fiscais do mesmo
distribuidor, o preço praticado anteriormente e o atual.
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14.5. Nos casos de revisão de preços,  poderão ser concedidos, caso haja motivo relevante,  que
importe na variação substancial do custo de aquisição de execução do serviço junto ao distribuidor,
devidamente justificado e demonstrado pela Contratada.

14.6. Somente haverá revisão de valor quando o motivo for notório e de amplo conhecimento da
sociedade, não se enquadrando nesta hipótese simples mudança de fornecedor ou de distribuidora
por parte da Contratada;
14.7. Os reajustes e as revisões serão promovidos levando-se em conta apenas o saldo não retirado,
e não servirão, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro.

14.8.  Os reajustes  e  as  revisões  preços  não ficarão  adstritas  a  aumento,  devendo o fornecedor
repassar  ao  Município  as  reduções  que  possivelmente  venham  ocorrer  em  seus  respectivos
percentuais.
14.9.  Tais  recomposições poderão ser  espontaneamente ofertadas  pelo fornecedor  ou requeridas
pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

15.1.  A  CONTRATADA deverá  observar  para  que  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  seja
mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação, conforme a Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE
16.1. Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus
eventuais aditivos, no Diário Oficial de Contas – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso

16.2. As despesas resultantes da publicação deste Contrato e de seus eventuais aditivos, correrão por
conta do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO
CONTRATO

17.1. A execução do presente contrato e aos casos omissos aplicam-se as disposições contidas na
Lei n°. 8.666/93, de 21 de junho de 199 3, e suas alterações, Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002
e Decreto n°. 3.555, de 08 de agosto de 2000.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

19.1. O Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde é competente para dirimir questões oriundas deste
contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado em 03
(três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
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Lucas do Rio Verde – MT, de 2018.

CONTRATANTE
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF n.º: 

Nome:

CPF n.º: 
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ANEXO XIII
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

A Licitante  ________________________ vem por  meio  deste  declarar  que possuiremos equipe
técnica adequada e disponível para a realização do objeto da licitação, caso sejamos vencedores do
certame, que se responsabilizará pela execução do serviço.

Obs.  Caso  seja  Cooperativa,  a  vencedora  do  certame,  declaramos  que  apresentaremos  para  a
contratação as respectivas atas de inscrição; respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I
e 42, §§ 2º a 6º da Lei nº 5.764, de 1971; (Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de
outubro de 2009).

Lucas do Rio Verde-MT............ de...................2018.

Assinatura do Responsável
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ANEXO XIV
 DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EM SEU

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, DIRETORES OU SÓCIOS.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2018

Declaramos,  em  atendimento  ao  previsto  no  Pregão  Presencial  Nº  156/2018,  que  não
possuímos, em nosso quadro de funcionários, servidores ou membro da Administração da Prefeitura
Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, mesmo subcontratado, como dirigente,
acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou
responsável técnico. 

Local e data.
(assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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ANEXO XV

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA POSSUI SISTEMA INFORMATIZADO PARA
REALIZAÇÃO DE CONCURSO

A empresa                                                                                      ,        CNPJ                            ,situada  na
                                                                                                     , nº                                   , bairro,
cidade de                                                                                         -        MT,  por seu representante legal
Sr.                                                                                                , CPF                                              ,
RG                                                                                               , para fins de participação no Pregão
Presencial nº.156/2018 DECLARA, sob as penas da Lei, que possui sistema informatizado para a
realização do Concurso Público, com os seguintes recursos:

1) Realização das inscrições via internet com emissão de boleto para pagamento pelo
candidato;

2) Realização de Interposição de Recursos pelos candidatos via internet de todas as etapas
do Concurso;

3) Correção de questões por meio de sistema de leitura ótica com utilização de cartão
de respostas, e com recursos de critérios de desempates, de modo a não permitir
empates técnicos entre candidatos.

O que declaramos acima e verdade e por isso damos fé.

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 
ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2018

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de realização de concurso público
para os cargos de Advogado, Engenheiro Civil e Guarda Municipal, para suprir a necessidade
da Administração Pública Municipal direta do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

Dia: 07 de janeiro de 2019.

Entrega dos Envelopes e Credenciamento: 13:30 horas as 14:00 horas (horário de Mato Grosso), 
do dia 07 de janeiro de 2019.
Abertura do Envelope n. 01: as 14:00 horas (horário de Mato Grosso), do dia 07 de janeiro de 
2019.
Edital Completo:  Afixado no endereço Av. América do Sul, Nº 2500, Bairro Loteamento Parque
dos Buritis,  Lucas do Rio Verde MT.CEP: 78455-000 – Fone: 65 3549 8300 e na Internet, site
www.lucasdorioverde.mt.gov.br

Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei
8.666 de 21/06/93 ( com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98)

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018.

Jéssica Regina Wohlemberg

Pregoeira
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