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PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019

SESSÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E
DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DATA:
12 DE SETEMBRO DE 2019
HORÁRIO:
13 h (tolerância de 5 minutos).
A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO A
CONTRATAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA PROGRAMA
OBJETO:
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EXCLUSIVO PARA ME E EPP.
Observação:
Se por quaisquer motivos não houver expediente no dia supracitado, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a esta licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Administração
Pública do Município de Piranguinho que se seguir.
Endereço completo:
Departamento de Licitação
Rua Alferes Renó, 220 – Centro.
MENOR PREÇO POR ITEM
Piranguinho – Minas Gerais - CEP 37.508-000
Meios para contato:
Telefone: (35) 3644-1222 – Ramal 24
E-mail: licitacao@piranguinho.mg.gov.br - Prefeitura Municipal de Piranguinho.
Dias e horários: de segunda a sexta-feira, das: 12:00 às 18:00 horas (em dias de expediente).
Importante:
Às licitantes poderão retirar o edital através do site www.piranguinho.mg.gov.br ou solicitarem via e-mail
(licitacao@piranguinho.mg.gov.br)
I – PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO, através de sua Pregoeira nomeada pela portaria nº 242/2018, torna público
que fará realizar na sede da Prefeitura, situada na Rua: Alferes Renó, 200 – Centro, no setor de Licitações, às 13
horas (treze) horas do dia 12 de Setembro de 2019, o certame licitatório sob a modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, que será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio, e de conformidade com a Lei
Federal nº. 10.520, de 17.07.02, Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93, Decreto Federal nº. 3.555, de 08.08.00, Decreto
Federal nº. 5.450 de 31.05.2005 e Lei Complementar 123/06, Lei 147/2014 e demais legislações pertinentes e as
condições do presente edital.
II - DO OBJETO:
1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EXCLUSIVO PARA ME E EPP, mediante o Termo de Referência
constante no Anexo I deste edital independente de transcrição, observando-se o que segue:
a) as especificações detalhadas do objeto deste Edital constam do Anexo I – Termo de Referência –, a qual faz parte
integrante deste Edital, as quais não poderão ser alteradas, constando orientações e dados objetivos para os licitantes
elaborarem suas propostas;
b) as especificações constantes da Proposta de Preço não poderão ser alteradas, podendo o licitante oferecer
esclarecimento à Comissão do Pregão por meio de carta/ofício que anexará à proposta;
c) nos preços deverão estar incluídos todos os custos com tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o serviço.
III – DA ABERTURA:
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pela Pregoeira, a ser realizada conforme indicado
abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital.
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DATA DA ABERTURA: 12/09/2019
HORA: 13 HORAS
LOCAL: Departamento de Licitação da Prefeitura de Piranguinho
Rua: Alferes Renó, 200 - Centro
Piranguinho – MINAS GERAIS
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:
a) detenham atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão;
b) atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital;
2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração Pública Municipal, Estadual ou Federal;
b) tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
c) encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
d) licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição. Tendo em vista que o objeto ora a ser licitado é comum. Não se configura de grande vulto e tem vários
fornecedores em todo território nacional, não havendo, portanto a necessidade de participação de empresas em
consórcio.
e) empresa que tenham sócios que sejam funcionários do Município de Piranguinho, Estado de Minas Gerais;
f) tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham sido declaradas inidôneas
por qualquer órgão da Administração Pública;
g) tenha demonstrado desempenho operacional insatisfatório no fornecimento de produtos anteriormente mantido com
o Município de Piranguinho, devidamente comprovado, através de processo administrativo respeitado o princípio da
ampla defesa por razões ainda persistentes.
V – DO CREDENCIAMENTO:
1. No dia, hora e local designados para a sessão pública, a licitante poderá ser representada por procurador ou
preposto, devendo apresentar a seguinte documentação:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) 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 exigir.
e) declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o
disposto no inciso VII do artigo 4º. da Lei nº. 10.520/02, podendo ser adotado o modelo constante deste edital;
f) cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação – com foto –;
g) instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida em cartório, com
poderes para a formulação de propostas e lances verbais, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em
nome do proponente, podendo ser adotado o modelo constante deste Edital – Termo de Credenciamento –. Em sendo
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, é suficiente a apresentação de cópia do
respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
h) a microempresa -ME e empresa de pequeno porte – EPP deverá apresentar a Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado de localização da empresa (ME - EPP), expedida até 90 dias antes da data de abertura da
proposta, obrigatória para empresas que forem fazer uso do privilégio contido na Lei Complementar 123/2006. A não
entrega da declaração prevista no item anterior, indicará que a licitante optou-se por não utilizar os benefícios
previstos na Lei Complementar 123/2006.
OBS: “Os documentos supracitados, para o Credenciamento na sessão devem vir fora dos envelopes de
proposta e habilitação e entregues no início da sessão”.
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2. Decorrido o horário previsto no preâmbulo deste Edital para a abertura do procedimento licitatório, inclusive aquele
de tolerância, não mais serão aceitos novos participantes no certame.
3. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante devidamente credenciado.
4. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante, exceto quanto se tratar de Lotes diversos – ou itens
diversos, conforme for o caso –, em que as licitantes representadas por apenas um credenciado não estejam
competindo entre si.
5. O representante inicialmente credenciado poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
6. O representante legal da licitante que não se credenciar perante a Pregoeira ficará impedido de participar da fase de
lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, representar a licitante
durante a reunião de abertura dos envelopes de “Proposta de Preços” ou de “Documentos para Habilitação” relativos a
este Pregão. Neste caso, somente será aproveitada a sua proposta escrita, considerada esta também como o único lance
na sessão, observadas as disposições constantes no item IX deste Edital.
7. Os documentos relativos ao credenciamento e a declaração da licitante dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, de conformidade com o disposto no Inciso VII do artigo 4º. da Lei nº.
10.520/02 deverão ser apresentados fora – separados – dos envelopes referidos no item VI deste Edital, durante
o ato específico para o credenciamento e/ ou representação.
8. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de Procuração que comprove a outorga os
necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes e este
certame licitatório, em nome da proponente.
9. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios
ou proprietários da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato
social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para
exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
10. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos
relacionados para credenciamento neste Edital. A ausência desta documentação implicará, de imediato, na
impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor
recurso das decisões da Pregoeira, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos.
Obs.: Quando a empresa participante apresentar Contrato Social autenticado para credenciamento ficará
dispensado de apresentá-lo para habilitação
VI – DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO:
1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o inciso 1 do item IX deste Edital.
2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das Proponentes deverão
entregar, simultaneamente, á Pregoeira ou Equipe de Apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente
Edital, em dois – 02 – envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma abaixo mencionada:
a) o ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante na alínea “b” deste inciso, o representante de
cada licitante, deverá entregar a Pregoeira ou Equipe de Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, a Declaração
de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação – conforme modelo Anexo IV–, o Termo de Credenciamento –
conforme modelo Anexo VI - e a declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte –
para as licitantes que assim se enquadrarem – assinada pelo proprietário – conforme modelo Anexo VII.
b) a não entrega da Declaração de Cumprimento dos Requisitos para Habilitação exigida na alínea “a” deste inciso
deste Edital implicará em não recebimento, por parte da Pregoeira, dos envelopes contendo Proposta de Preços e de
Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório;

c) ENVELOPE Nº. 01
PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO

NOME COMPLETO DO LICITANTE
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DATA DE ABERTURA: 12/09/2019
HORÁRIO: 13 HORAS
d) ENVELOPE Nº. 02
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019

MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO
NOME COMPLETO DO LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2019
DATA DE ABERTURA: 12/09/2019
HORÁRIO: 13 HORAS

e) os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados em original, ou por cópia
com autenticação procedida por tabelião, pela Pregoeira ou por funcionário público integrante da Equipe de Apoio, do
setor de compras ou de Licitação do Município de Piranguinho, Estado de Minas Gerais, ou ainda pela juntada de
folhas de órgão da imprensa oficial onde tenham sido publicados.
3. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes às
propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil – Língua Portuguesa –.
4. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua
estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião
ou notário do país de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de serem traduzidos
para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
5. A autenticação poderá ser feita pela Pregoeira ou pelos funcionários citados acima, no ato do certame Licitatório.
6. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá ser o mesmo
estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da presente licitação.
7. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos,
gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
VII – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 01 – “PROPOSTA”:
1) A proposta da licitante deverá ser feita em papel timbrado da empresa, em uma única via datilografada/digitada,
sem rasuras, na qual deverá constar as seguintes especificações:
a) nome, endereço, CNPJ/MF e inscrição estadual;
b) número do processo e do Pregão;
c) descrição do objeto da presente licitação, com a descrição dos serviços e/ou fornecimento de materiais, em
conformidade com as especificações constantes deste edital;
d) ser apresentada no formulário fornecido pelo Município de Piranguinho, Anexo VIII deste Edital, ou em formulário
próprio contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, em uma – 01
– via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço unitário e total, expresso
em reais – R$ –, com dois – 02 – dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o
formulário mencionado acima, devendo todas as folhas serem rubricadas;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo sessenta – 60 – dias.
2. Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis e deverão estar incluídos todos os tributos incidentes ou que venham
a incidir sobre o serviço;
3. As Propostas que não atenderem as exigências deste instrumento, bem como alterarem a especificação da proposta,
ou que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, ou aquelas que ofertarem alternativas serão
desclassificadas.
4. A proposta e os lances deverão referir-se ao valor unitário e total do Objeto deste certame.
5. Não será permitida cotação inferior a quantidades previstas no Edital.
6. Havendo divergência entre o preço expresso em algarismos e o expresso por extenso, prevalecerá o por extenso.
7. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com as
condições do presente certame e total sujeição à legislação pertinente.
8. A apresentação da proposta em desacordo com o previsto neste Título desclassificará o proponente.
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VIII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N°. 02:
1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter, obrigatoriamente, todos os
requisitos abaixo, sob pena de inabilitação.
OBSERVAÇÃO: É obrigatório da apresentação do contrato social ou similar no envelope de habilitação, caso já
tenha sido apresentada cópia autenticada no credenciamento, poderá se anexada cópia simples.
2. A documentação relativa à Habilitação Jurídica, conforme a constituição, consistirá em:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) 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 exigir.
e) cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de empresa individual;
f) registro comercial, no caso de empresa individual;
g) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
h) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
i) 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 exigir.
3. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:
a) prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF –, da mesma licitante que irá faturar e
entregar o objeto licitado;
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de
certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;
d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de
certidão emitida pela Secretaria competente do Município;
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação de
certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;
f) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
4. Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro teor do Edital deste Pregão,
conforme modelo do Anexo V, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e
informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.
5. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de dezoito – 18 – anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, ou menor de dezesseis – 16 – anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de catorze anos, conforme modelo do anexo III deste Edital.
6. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência
de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a administração pública, conforme Anexo II
deste Edital.
2. A documentação relativa à Qualificação Técnica, conforme a constituição consistirá em:
a) prova de registro e quitação junto ao CRA-Conselho Regional de Administração, em nome da empresa e de seus
responsáveis técnicos;
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b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através de atestados fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado. Nos atestados deverá constar a realização de concurso público onde
tiveram inscritos candidatos com nível superior de escolaridade, com realização de prova prática e de títulos.
c) Prova do vínculo do responsável técnico com a Empresa. (CTPS, Contrato de trabalho, contrato de prestação de
serviços, etc).
d) Os atestados deverão conter:
1- nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone, e-mail);
2- local e data de emissão;
3- nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações;
4- período da prestação de serviço.
e) Comprovação da EQUIPE TÉCNICA por meio do encaminhamento dos seguintes documentos:
1- Relação nominal dos componentes da Equipe Técnica - pessoal envolvido no planejamento, organização, execução,
processamento e resultados finais do concurso público;
2- Currículos dos respectivos profissionais relacionados na Equipe Técnica, os quais deverão conter identificação,
escolaridade e experiência na realização de concurso público;
3- Cópia autenticada da anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Ficha de Registro de Empregado
quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa proponente ou contrato de prestação de serviços dos
mesmos com a empresa proponente. Admite-se, também, pré-contratos que formalizem disponibilidade profissional
futura;
4-Declaração, datada e assinada pelo respectivo profissional, declarando fazer parte da equipe técnico-administrativa e
responsabilizando-se pelas informações prestadas em seu currículo (mencionar do referido documento o nome da
empresas e/ou instituição a qual faz parte).
f) Apresentar declaração devidamente assinada por um de seus responsáveis, informando que dispõe de infraestrutura
necessária, adequada e indispensável à integral execução de todos os serviços, compreendendo: instalações, pessoal
técnico especializado e equipamentos necessários à execução do objeto deste certame.
2. A documentação relativa à Qualificação Econômica Financeira, conforme a constituição consistirá em:
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca onde a licitante
possua sua sede, com data não superior a sessenta - 90 - dias da data designada para a sessão de recebimento dos
envelopes;
Obs.: As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios,
deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.
IX – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
1. No dia, hora e local designadas neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes, devidamente
credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Pregoeira, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma,
receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não
previamente credenciadas, sendo registrados em ata os nomes das licitantes:
a) o credenciamento do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais do mesmo e no caso de
credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou
proprietários da empresa proponente, bem como apresentação de uma fotocópia do respectivo estatuto ou contrato
social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para
exercerem direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo do anexo IV;
c) os envelopes de nº. 01 – Proposta – e nº. 02 – Habilitação devidamente identificados e fechados.
2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, a Pregoeira comunicará aos presentes
que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame.
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3. Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a Pregoeira concluirá se ainda não o tiver feito, o
exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes tal como previsto na alínea “a” do inciso 1
do item IX, exame este iniciado antes da abertura da sessão.
4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos representantes das
licitantes, a Pregoeira promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e
rubricando todas as suas folhas.
5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Pregoeira.
X – DO JULGAMENTO:
1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas – Classificação das propostas e Habilitação – e obedecerá,
quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR VALOR POR ITEM do objeto deste Edital e o
seguinte:
a) a etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as licitantes, classificação
das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das
propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor;
b) durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares. Quando convocado pela Pregoeira, o
licitante que desejar efetuar ligações, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo
perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item;
c) a etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
“Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências
constantes do presente Edital.
2. Etapa de Classificação de Preços:
a) serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes;
b) a Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para o
fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados;
c) A Pregoeira fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes;
d) A Pregoeira classificará a licitante da proposta de MENOR VALOR POR ITEM e aquelas licitantes que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento – 10 % –, relativamente à de menor
preço, para que seus autores participem dos lances verbais;
e) o valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, conforme alínea “d” do
inciso 2 do item X, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado por um vírgula dez – 1,10 –,
desprezando-se a terceira casa decimal;
f) quando não houver, pelo menos, três – 03 – propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo três – 03 –, para que seus autores participem
dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;
g) em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos representantes das
licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores
distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da
menor proposta escrita ofertada;
h) A Pregoeira convidará os representantes das licitantes classificadas – para os lances verbais –, a apresentarem,
individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo
sequencialmente, em ordem decrescente de valor;
i) caso não mais se realize lances verbais serão encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente
pelo critério de menor preço;
j) a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão da licitante,
ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapa competitiva;
k) caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a proposta escrita de menor preço
e o valor estimado para a contratação;
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l) declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da
primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito;
m) se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital;
n) caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances verbais, o desempate se
fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão;
o) nas situações previstas nas alíneas “j” e “m” deste inciso, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o
representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a administração;
p) não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente ás sanções administrativas
constantes do item XVII, deste Edital;
q) será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais condicionados a prazos, descontos,
vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão;
r) em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerão as da proposta.
3. Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação.
a) efetuados os procedimentos previstos no inciso 2 do item X deste Edital, e sendo aceitável a proposta classificada
em primeiro lugar, a Pregoeira anunciará a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta
licitante;
b) as licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente
licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas;
c) constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe
adjudicado o objeto da licitação, pela própria Pregoeira, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que
improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais;
d) se a licitante desatender as exigências licitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto do certame, pela Pregoeira;
e) da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas, as propostas
escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para
habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pela Pregoeira, sua Equipe de Apoio e
pelos representantes credenciados das licitantes ainda presentes à sessão;
f) ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, será feita pela
Pregoeira, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos
autos a Autoridade Competente do Município de Piranguinho, Estado de Minas Gerais, para homologação do certame
e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados a Assessoria
Jurídica Municipal para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação à
licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação.
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUANTO AO EDITAL DE LICITAÇÃO:
1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar
memoriais no prazo de três – 03 – dias úteis até às 18 horas, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para
apresentar contrarrazões em igual numero de dias até as 18 horas que começarão a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, importará na
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira à licitante vencedora.
3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da Prefeitura de
Piranguinho, localizado na Avenida Alferes Renó, 200 bairro Centro, Município de Piranguinho, Estado de Minas
Gerais, CEP 37.508-000.
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5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeira, que consultará as licitantes representadas sobre
sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do
término da sessão. Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas.
6. Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser
conhecidos:
a) ser dirigido ao Chefe do Poder Executivo do Município de Piranguinho, aos cuidados da Pregoeira, no prazo de três
– 03 – dias úteis;
b) ser dirigido ao Chefe do Poder Executivo do Município de Piranguinho, nos casos de anulação ou revogação, no
prazo de cinco – 05 – dias úteis, nos termos da alínea “c” do Inciso I do artigo 109 da Lei nº. 8.666/93;
c) ser apresentado em duas vias, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, CNPJ/MF e
endereço, rubricado em todas as folhas e assinado, na última folha, pelo representante legal ou credenciado do
licitante, devidamente comprovado;
d) ser protocolado no Departamento de Licitação, Rua Alferes Renó, 200, Centro, Município de Piranguinho, Estado
de Minas Gerais, CEP 37.508-000, até as 18 horas ou enviar por email no endereço: licitacao@piranguinho.mg.gov.br
até as 18 horas em dia útil.
7. A decisão a cerca do recurso interposto será comunicada a todos os licitantes via e-mail ou correspondência em
mãos.
8. Não serão conhecidas as impugnações e ou recursos interpostos após o respectivo prazo legal e após às 18 horas e
ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal.
9. O Município de Piranguinho não se responsabilizará por memoriais de recursos e ou impugnações endereçadas via
postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da Prefeitura de Piranguinho, e que, por isso, não sejam
protocolizadas no prazo legal.
10. Inexistindo manifestação recursal a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade
superior homologar o procedimento licitatório.
11. Impetrado recurso, depois de decidido, a Pregoeira divulgará a decisão a todos os licitantes via postal ou
correspondência em mãos, competindo à autoridade superior ADJUDICAR o objeto ao licitante vencedor e
HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório.
12. A adjudicação será feita pelo MENOR VALOR POR ITEM
XII – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS:
1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o Município de Piranguinho e a licitante
vencedora, serão formalizadas através de documento contratual, observando-se as condições estabelecidas neste
Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.
2. O Município de Piranguinho convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que deverá
comparecer dentro do prazo de dez – 10 – dias úteis, contados a partir da convocação.
3. O prazo estipulado no inciso 2 do item XII poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Município de
Piranguinho.
4. A Pregoeira poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital,
examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até
a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
5. O prazo da contratação será de seis – 12 – meses, a partir da ordem de início de serviços, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses desde que haja interesse entre as partes e nos
termos da Lei nº. 8.666/93, utilizando para cada exercício as dotações orçamentárias vigentes à época.
XIII – DO PREÇO E DO PAGAMENTO:
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1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o determinado neste Edital.
2. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.
3. Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais resultantes da operação
adjudicatória concluída, inclusive despesas com seguros e outras.
4. O pagamento será efetuado até 30 dias após serviço e apresentação das Notas Fiscais/Faturas e liquidação pela
Prefeitura.
XIV – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação correrão por conta da seguinte dotação:
02.02.02.04.122.0052.2016.3.3.90.39.00 – Ficha: 63 – Fonte: 100
XIV – PRAZO DE ENTREGA:
1. O prazo de entrega dos serviços será de até 15 (vinte dias) dias após Ordem de Serviço.
XV – DAS PENALIDADES:
1- Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada se:
1.1- Deixar de Executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
1.2- Ensejar o retardamento da execução do objeto;
1.3- Fraudar na execução do contrato;
1.4- Comportar-se de modo inidôneo;
1.5- Cometer fraude fiscal;
1.6- Não mantiver a proposta.
2- A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
2.1- Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;
2.2- Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
2.3- Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto;
2.4- Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de
forma proporcional à obrigação inadimplida;
2.5- Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até cinco anos;
2.6- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
3- Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
3.1- Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
3.2- Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
3.3- Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
4- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
5- A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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6. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até cinco – 05 – anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais.
7. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da
Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas
por escrito e no prazo máximo de cinco – 05 –dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no
sentido da aplicação da pena.
8. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência
bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – a contar da data da notificação,
ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
XVIII – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente edital, por
irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos do artigo 41 da Lei nº. 8.666/93, no
endereço discriminado no inciso 4 do item XI deste Edital, cabendo ao Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de
até três – 03 – dias úteis.
2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos prazos legais.
3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
XIX – DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO.
1- A licitante vencedora deverá realizar reunião inicial com a Comissão do processo seletivo, no prazo máximo de 10
(dez) dias corridos, contados da data de publicação do extrato do contrato no Órgão Oficial do Município de
Piranguinho, oportunidade em que serão apresentadas as condições que disciplinarão o concurso, bem como todos os
instrumentos normativos, conteúdos, regras de inscrição, isenção e demais informações que deverão ser usadas para
compor o edital e o documento de planejamento.
2- A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 15(quinze) dias úteis, contados da data de realização da
reunião inicial, a minuta do edital do concurso, a qual será submetida à apreciação da Comissão do processo seletivo
simplificado, assim como o descritivo do planejamento de sua realização, a ser definido conforme normas
regulamentadas pertinentes à espécie, discriminando todos os prazos em que as etapas do concurso deverão ser
executadas e demais aspectos necessários, não podendo ultrapassar o limite de 60 (sessenta dias). Após a realização de
eventuais ajustes, a Comissão avaliará a nova versão para que seja viabilizado o começo do período de inscrição,
dando início ao processo seletivo.
3- O conteúdo programático será oportunamente elaborado pela contratada, o qual deverá ser aprovado previamente
pela Prefeitura Municipal de Piranguinho.
4- A segurança do evento bem como o sigilo necessário nas fases de preparação será de responsabilidade da
contratada, sem prejuízo que a contratante diligencie com órgãos da segurança pública em reforço.
XX- DOS EDITAIS E DA DIVULGAÇÃO
1- Todos os editais deverão ser submetidos à apreciação da Contratante, a qual providenciará a publicação de todos os
atos necessários ao regular desenvolvimento do concurso, em especial os relacionados à:
1.1- Abertura das inscrições;
1.2- Convocação para todas as etapas do concurso;
1.3- Resultados finais das provas;
1.4- Divulgação dos resultados da avaliação dos recursos;
1.5- Resultado da análise dos pedidos de isenção das inscrições;
1.6- Convocação para inspeção médica dos candidatos com deficiência.
1.7- Divulgação dos resultados da avaliação dos recursos; e
1.8- Resultado final.
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2- A contratada também fará as publicações aqui referidas no seu sítio eletrônico de acompanhamento do concurso.
3- A inspeção médica referida no subitem 23.1.6 será realizada pelo Contratante.
XXI- DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
1- A contratada deverá elaborar e disponibilizar em seu endereço eletrônico o edital do concurso e respectivo boleto
para pagamento bancário por meio de código de barras, bem como ficha de inscrição.

XXII. DAS INSCRIÇÕES, DO VALOR E DA ESTIMATIVA DE INSCRITOS.
1- As inscrições para o processo seletivo deverão ser abertas pelo período de 30 (trinta) dias úteis e serão realizadas
por meio da internet, no endereço eletrônico da vencedora da licitação, disponível 24 horas, ininterruptamente,
durante todo o período de inscrição, cujo pagamento será feito via boleto bancário emitido no ato da inscrição.
2- O valor da taxa de inscrição será de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento do cargo. Conforme Anexo I Tabela
de Cargos e Vencimentos.
XXIII- DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS
1- Os locais de aplicação das provas deverão ser selecionados entre aqueles que possuam infraestrutura adequada para
permitir a boa acomodação física dos candidatos, facilidade de acesso, inclusive para candidatos com deficiência, e
sinalização para orientar a movimentação dos candidatos no dia das provas.
2- Os locais indicados para a aplicação das provas devem ser antes de confirmados juntos aos candidatos, submetidos
à Comissão, com endereço completo de cada local, para avaliação quanto ao aspecto de localização e acesso, sendo
facultado à Contratante recusar um ou mais locais indicados e solicitar nova indicação.
3- Todos os locais deverão dispor de banheiros femininos e masculinos, inclusive adaptados a necessidades especiais
bebedouros coletivos, iluminação e ventilação adequada.
4- Em cada local de prova deve haver, pelo menos, uma sala específica para lactantes.
5 – Em caso de ausência de locais apropriados para a aplicação das provas em um único horário, em razão de número
de inscritos, estas poderão ser aplicadas em turnos diversos, desde que não haja aplicação de provas iguais em turnos
diferentes.
XXIV- DAS ETAPAS
1- O Processo Seletivo compreenderá das seguintes etapas:
1.1- 1ª e única Etapa - Provas objetivas - com 40 (quarenta) questões de conhecimentos gerais e 20 (vinte) questões de
conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório;
XXV- DAS PROVAS OBJETIVAS
1- As provas objetivas deverão conter questões inéditas que serão elaboradas pela banca examinadora, previamente
designada pela contratada, altamente especializadas e responsáveis pela avaliação do conhecimento e habilidades dos
candidatos, abrangendo as capacidades de compreensão, aplicação, análise e avaliação, devendo valorizar o raciocínio
e privilegiar a reflexão sobre a memorização e a qualidade sobre a quantidade.
2- As provas objetivas deverão ter 40 (sessenta) questões com 04 (quatro) alternativas cada.
3- A contratada deverá elaborar provas especiais para candidatos com deficiência, caso necessário, indicados no
formulário de inscrição.
4- Os membros das bancas devem elaborar, de forma isolada, as questões de modo a assegurar que nenhum deles
obtenha conhecimento do conteúdo global a ser aplicado.
5- As questões elaboradas deverão compor um banco que permita o seu embaralhamento aleatório, por sistema de
processamento computadorizado, de modo a permitir, no mínimo, 3 (três) tipos de gabaritos diversificados para cada
cargo.
6- Deverão ser adotados mecanismos de segurança de identificação do candidato, a critério da Contratada, que permita
à mesma, no momento da convocação para a posse, a análise e emissão de laudo técnico para comprovar se o
candidato é o mesmo que realizou a prova.
7- As folhas de respostas das questões das provas objetivas deverão ser personalizadas e identificadas por meio do
mecanismo de segurança.
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8- As folhas de respostas das questões das provas objetivas deverão ser adequadas ao sistema de correção e avaliação
por meio de leitura ótica e sistema de processamento de dados.
9- O preenchimento e a assinatura do candidato da folha de respostas serão feitos, obrigatoriamente, à tinta, com
caneta preta ou azul.
10- O caderno de questões e as folhas de respostas das provas deverão ser produzidos em impressora de alto
desempenho, que garantam a qualidade de impressão e a legibilidade, utilizando no corpo do texto uma fonte de, no
mínimo, dez pontos.
11- Os cadernos de provas e as folhas de respostas deverão conter todas as instruções necessárias à realização da
prova.
12- A contratada deverá montar imprimir, conferir, embalar e lacrar os cadernos de questões, produzidos em
quantidade suficiente às necessidades do concurso público.
13- Todo material impresso deve ser produzido em parque gráfico próprio ou contratado, com acesso restrito à equipe
da contratada, vedado qualquer meio de comunicação externo.
14- Os gabaritos das provas objetivas deverão ser divulgados nos endereços eletrônicos da contratada e da Prefeitura
Municipal de Piranguinho, conforme data a ser oportunamente definida.
XXVI- DO PESSOAL
1 - Cada membro componente das bancas examinadoras deverá assinar termo de compromisso a fim de garantir o
sigilo do processo seletivo simplificado e declarar que não tem conhecimento da participação de parentes, até o
terceiro grau, no certame e não possuir qualquer vínculo profissional com instituições que ofereçam cursos
preparatórios para concursos.
2- A contratada deverá selecionar e treinar profissionais em número suficiente que garanta o atendimento aos
candidatos, em cada etapa do concurso.
3- Deverá, ainda, selecionar e capacitar os fiscais, que atuarão na aplicação dos instrumentos de avaliação, inclusive
com treinamento específico para proceder à identificação dos candidatos.
4- A contratada deverá dimensionar e disponibilizar as equipes para aplicação das provas, compondo-a com a seguinte
estrutura mínima:
4.1- Fiscais em número suficiente, proporcional ao número de inscritos, sendo, no mínimo, 02 (dois) por sala;
4.2- 01 (um) fiscal para cada banheiro, munido de detector de metal;
4.3- Fiscais em número suficiente para acompanhar os candidatos ao banheiro e ao bebedouro;
4.4- Fiscais em número suficiente para recebimento de aparelhos eletrônicos;
4.5- Seguranças em número suficiente para cada local de prova;
4.6- 01 (um) coordenador por local de prova;
4.7- 01 (um) coordenador geral de prova que represente a instituição contratada perante a Comissão do Concurso, a
partir da publicação do Edital de Abertura de Inscrições até a homologação do concurso.
5 - As salas de aplicação do processo seletivo simplificado não poderão comportar mais de 50 candidatos por sala.
6 - Dispor de Assessoria Técnica, Jurídica e Linguística em todas as etapas do concurso, para fins de elaboração de
editais, comunicados, instruções aos candidatos e demais documentos necessários.
7 - A Contratante se reserva o direito de avaliar o currículo de cada membro proposto pela licitante, aceitando-o(s) ou
não, total ou parcialmente, devendo a contratada apresentar lista nominativa destes profissionais.
8 - Caso não haja aceitação dos membros inicialmente indicados, total ou parcialmente, a contratada deverá
providenciar a sua substituição no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. Havendo aceite, os nomes dos membros
deverão ser divulgados no sítio institucional da licitante vencedora.
XXVII- DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA
1- As áreas internas da contratada onde serão elaboradas as provas deverão possuir acesso restrito, vedado qualquer
tipo de comunicação externa, devendo ser utilizados computadores não conectados às redes interna e externa.
2- Os cadernos de provas deverão ser impressos, lacrados e acondicionados em envelopes de plástico opaco, com
lacre inviolável, devendo ser guardados em ambiente seguro da instituição contratada, com antecedência de 01 (um)
dia da aplicação das provas.
3- O material de aplicação das provas deverá estar acondicionado em malotes de lona inviolável, devidamente lacrado
e com cadeado, para o transporte para os locais das provas, devendo ser aberto na presença dos candidatos, mediante
termo de abertura, no momento da aplicação das provas.
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4- Deverá ser proibido, nos locais de aplicação das provas, o acesso de candidatos portando qualquer tipo de
equipamento eletrônico.
5- A contratada deverá utilizar detectores de metais nas salas de aula, onde os objetos eletrônicos deverão ser
guardados em sacos plásticos lacrados e identificados.
6- A contratada deverá dispor de todos os meios necessários a assegurar absoluto sigilo e segurança em todas as
etapas do certame, desde a elaboração das questões de provas até a homologação dos resultados finais do concurso.
7- A Contratante poderá realizar diligência, antes da assinatura do contrato, para verificar a capacidade técnicooperacional da instituição.
XXVIII- DO CRONOGRAMA
1- O cronograma de execução do concurso público será estabelecido por acordo entre as partes. Após a aprovação do
cronograma de execução, em caso de eventuais atrasos no cumprimento dos prazos, ocorridos independentemente da
vontade das partes, será feita a compensação em número de dias de atraso.
XXVIII- DO ATENDIMENTO E GARANTIAS AOS CANDIDATOS
1- Deverá ser assegurada a total transparência, lisura, impessoalidade e objetividade na realização de todas as etapas
do processo seletivo simplificado;
2- A contratada deverá colocar à disposição dos candidatos equipe treinada de atendimento, a fim de orientá-los em
todas as etapas do concurso, por meio de e-mail, telefone (call Center), carta ou pessoalmente, sem qualquer cobrança
pelas informações prestadas aos candidatos;
3- Os questionamentos formulados pelos candidatos deverão ser respondidos em, no máximo, 1 (um) dia útil.
4- A contratada deverá encaminhar cartão de convocação para a realização das provas a todos os candidatos inscritos,
contendo: nome, número do documento de identidade, local de realização das provas, número de inscrição e o cargo
correspondente.
5- Os cartões somente serão disponibilizados na área do candidato, no endereço eletrônico da Instituição
organizadora.
6- Deverá ser disponibilizado no endereço eletrônico da contratada o local de provas por número de inscrição, CPF ou
RG de candidato, permitindo obter informações idênticas às contidas no cartão de que trata o item 4 e 5.
7- Deverá ser mantida a garantia de tratamento diferenciado aos candidatos com deficiência, tais como: viabilização
dos instrumentos, pessoas e prazos necessários à realização das provas, prorrogando-se o tempo da prova de acordo
com a dificuldade demonstrada, se for o caso.
XXIX- DO DESLOCAMENTO, TRANSPORTE, POSTAGEM, TAXA BANCÁRIA, ENCARGOS,
IMPOSTOS E OUTROS.
1- A contratada arcará com todas as despesas decorrentes do deslocamento do pessoal de apoio, de coordenação e
fiscalização, de transporte de todo o material relativo ao processo seletivo simplificado, de postagem de comunicados,
de taxas e tarifas bancárias, bem como encargos e impostos e outras despesas.
XXX - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1- A contratada deverá dispor de profissionais legalmente habilitados para receber, analisar e responder aos eventuais
recursos administrativos e ações judiciais interpostas por candidatos ou por terceiros (pessoas físicas ou jurídicas,
públicas ou privadas), referentes ao processo seletivo simplificado.
2- A interposição de recursos dar-se-á por meio de formulário próprio, disponível no endereço eletrônico da
contratada, protocolado na sede da Contratada ou no local de sua representação.
3- As situações nas quais será admitido recurso serão oportunamente definidas pela contratada em conjunto com a
Contratante.
XXXI- DOS RESULTADOS
1- Efetuadas as correções, a contratada deverá encaminhar diretamente à Prefeitura Municipal de Piranguinho as
listagens de candidatos, com os resultados das provas, em 02 (duas) vias, impressas e em meio magnético, compatível
com a plataforma Windows, conforme discriminado a seguir:
a) Habilitados, em ordem alfabética, contendo: número de inscrição, nome, número do documento de identidade e
classificação;
b) Habilitados, em ordem de classificação, contendo os mesmos dados da lista anterior;
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c) Lista de escores e notas: relação de candidatos inscritos, em ordem alfabética contendo número de inscrição, nome,
número do documento de identidade, notas das provas, total de pontos e classificação;
d) Listas individuais dos portadores de deficiência e habilitados em ordem alfabética, por cargo, contendo número de
inscrição, nome, número do documento de identidade e classificação;
e) Listas individuais dos portadores de deficiência e habilitados em ordem classificatória, por cargo, contendo número
de inscrição, nome, número do documento de identidade e classificação;
f) Relação dos candidatos habilitados, por cargo, em ordem alfabética, com endereço, telefone e e-mail;
g) Estatística dos inscritos, presentes, ausentes e habilitados.
2. Todos os resultados dos candidatos, com busca por número de inscrição, RG e/ou CPF, deverão ser
disponibilizados no endereço eletrônico da contratada e da Contratante.
XXXII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as
empresas interessadas atendido os interesses públicos e o do Município de Piranguinho, sem comprometimento da
segurança da contratação.
2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que sejam
possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão
pública deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como a
finalidade e a segurança da futura contratação.
3. É facultada a Pregoeira ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, nos termos do inciso 6 do item
XIX, e a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à contratação.
5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento,
observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município de Piranguinho, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.
6. O Chefe do Poder Executivo do Município de Piranguinho poderá revogar a presente licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do artigo 49 da
Lei n°. 8.666/93.
7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do pregão, este prazo será
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação das propostas.
8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente exclusivamente o Foro da
Comarca de Brazópolis, Estado de Minas Gerais.
9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
10. 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.
11.A participação do licitante implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas neste Edital, bem
como das demais normas legais que disciplinam a matéria.
12. As proponentes assumem os custos para a preparação e apresentação de suas propostas, sendo que o órgão
licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por estas despesas, independentemente da condução ou do
resultado do certame.
13. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições previstas
neste Edital e seus anexos.
14. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos colacionados em
qualquer fase deste Pregão.
15. A cópia completa deste edital poderá ser requerida pelo no site www.piranguinho.mg.gov.br ou e-mail:
licitacao@piranguinho.mg.gov.br. Para retirar o Edital impresso, deverá procurar o setor de licitação da Prefeitura de
Piranguinho.
16. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.
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17. Fazem partes integrantes deste edital:
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII
Anexo IX
Anexo X

– Termo de Referência;
– Declaração de inexistência de fatos impeditivos de habilitação e contratação;
– Declaração de não emprego a Menor;
– Declaração de ciência de cumprimento dos requisitos de habilitação;
– Declaração de conhecimento e aceitação do inteiro teor do Edital;
– Termo de Credenciamento;
– Declaração de enquadramento de ME ou EPP
– Planilha de Proposta de Preços;
– Minuta de Contrato.
- Modelo de Declaração de Infraestrutura.

Piranguinho, 26 de Agosto de 2019.

Daniele Fernanda Ribeiro
Pregoeira
PORT. 242/2018

ANEXO I –
PREGÃO PRESENCIAL nº. 049/2019
TERMO DE REFERÊNCIA
1)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
PARA PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EXCLUSIVO PARA ME E EPP. Conforme especificações constantes neste Termo de Referência.
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1.1
CARGO
AGENTE
COMUNITÁRIO DE
SAÚDE
AGENTE
EPIDEMIOLÓGICO

PRÉ
REQUISITO
Nível
Fundamental

Carga horária

Nível
Fundamental

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019

VENCIMENTO

40 horas semanais

Nº de
VAGAS
08

R$ 1.250,00

VALOR DA
INSCRIÇÃO
R$ 62,50

40 horas semanais

02

R$ 1.250,00

R$ 62,50

1.2 – VALOR DE REFERÊNCIA Item

Especificação

01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO,
DESTINADO
A
CONTRATAÇÃO
DE
AGENTE
COMUNITÁRIO
DE
SAÚDE
PARA
PROGRAMA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTE DE
COMBATE A ENDEMIAS - EXCLUSIVO PARA ME E EPP,
com fornecimento completo de recursos materiais e humanos e a
execução de todas as atividades envolvidas e correlatas, em especial
com a elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, assim
como toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços,
conforme as especificações e condições constantes deste edital e de
seus anexos. - exclusivo para ME, EPP – conforme exigências contidas
do edital e termo de referência anexo ao processo licitatório 103/2019
– Para Agente de Saúde

Unidade
Unidade

Qtdade
01

Preço
estimado
9.600,00

2) JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
a) Justifica-se a realização de certame para contratação de empresa organizadora e executora de processo seletivo,
tendo em vista a necessidade dos agentes na execução dos serviços.
b) Considerando a importância da temática, que envolve todos os atos necessários ao planejamento, coordenação,
supervisão e realização do certame, bem como a elaboração de questões de prova, aplicação, fiscalização, avaliação de
provas, julgamento de recursos e divulgação de resultados, constatou-se a necessidade do auxílio de empresa
especializada com experiência e conhecimento técnico suficiente para conduzir a operacionalização do processo como
um todo até a indicação final do rol de candidatos aprovados.
3) DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA COBRIR A DESPESA
O desembolso se fará mediante rubrica da dotação orçamentária:
02.02.02.04.122.0052.2016.3.3.90.39.00 – Ficha 63 – Fonte 100.
2) – CONDIÇÕES TÉCNICAS
2.1. A execução da prestação dos serviços pressupõe o domínio das habilidades e tecnologias descritas no presente
Termo de Referência, da posse de máquinas e equipamentos específicos, além da participação de pessoal qualificado.
3) – REQUISITOS GERAIS PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES
3.1. Deter inquestionável reputação ético-profissional.
3.2. Possuir estrutura organizacional para a realização do concurso, composta por equipe e especializada.
3.3. Ter capacidade de mobilizar recursos humanos qualificados, especialmente as equipes de fiscais.
3.4. Análise jurídica e administrativa das leis e outras normas municipais referente a concurso público;
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3.5. Recebimento, análise e decisão de recursos ou mandados de segurança impetrados em qualquer fase do concurso
público, tanto em esfera administrativa quanto judicial;
4) – REQUISITOS TÉCNICOS
4.1. Possuir infraestrutura e logística mínima:
4.2. Parque computacional para processamento rápido e armazenamento seguro de dados, composto por leitoras
ópticas, servidores, roteadores e sistemas de backup;
4.3. Sistema de processamento eletrônico para compor o cadastro geral de candidatos inscritos, de acordo com
informações contidas no formulário de inscrição;
4.4. Sistema que resguarde a segurança e o sigilo do certame, em especial nas salas de elaboração, de impressão, de
correção e de guarda das provas.
5) – FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
5.1. Do Cronograma
5.2. O Edital de Abertura do processo seletivo deverá conter calendário com datas definidas, dias, mês e ano, para os
eventos do concurso, especialmente:
5.2.1. Publicação do Edital de Abertura;
5.2.2. Período de inscrições;
5.2.3. Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas;
5.2.4. Divulgação dos locais de realização das provas;
5.2.5. Realização das provas/etapas;
5.2.6. Divulgação de gabaritos;
5.2.7. Divulgação da decisão de recursos;
5.2.8. Divulgação dos resultados por prova e etapa;
5.2.9. Avaliação da Equipe Multiprofissional;
5.2.10. Publicação do Resultado Final.
5.3. A data de realização das provas será fixada, preferencialmente, em período superior a 30 (trinta) dias a contar da
publicação do edital convocatório, ocorrendo, preferencialmente, em dia de domingo.
5.4. Caso ocorra, independentemente da vontade das partes, atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Edital
de Abertura, será feita a compensação em número de dias de forma a garantir o intervalo previsto.
5.5. A empresa deverá possuir capacidade técnica para concluir o concurso até 90 (noventa) dias após o recebimento da
ordem de serviço contendo os cargos a serem concursados.
6) – DA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE
6.1. A publicação dos atos oficiais do Processo Seletivo Simplificado será de responsabilidade da contratante.
6.2. No período que compreende a divulgação do Edital de Abertura até a publicação da Homologação do Resultado
Final, os atos serão divulgados no site da instituição contratada, no site da Prefeitura de Piranguinho e na Imprensa
Oficial de Piranguinho. Os atos posteriores serão divulgados no site oficial da Prefeitura Municipal de Piranguinho –
MG.
6.3. Na divulgação dos resultados das provas e etapas deverão constar, em ordem alfabética, nome e documento de
identificação do candidato, bem como a sua respectiva nota.
6.4. O Resultado Final deverá ser publicado e divulgado no site oficial do concurso público, em ordem de
classificação, em duas listas: uma com a pontuação de todos os candidatos aprovados, inclusive os portadores de
deficiência; e outra somente com a pontuação dos portadores de deficiência.
7) – DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
7.1. Para os portadores de deficiência, interessados em concorrer às vagas reservadas, serão adotados os critérios
contidos em lei.
7.2. Serão reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas oferecidas no Processo Seletivo Simplificado para os
candidatos portadores de deficiência.
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7.3. A empresa deverá prever em edital um percentual de vagas para deficientes, demonstrando em tabela o respectivo
cálculo percentual e a possibilidade de vagas para cada cargo nos termos do Decreto Federal 3.298/1999.
7.4. O candidato portador de deficiência, para ter direito às garantias asseguradas pelas Leis, deverá:
7.5. Preencher, no momento de inscrição, declaração de que é portador de deficiência nos termos da do Decreto
Federal n.º 3.298/1999, com respectivo código de Classificação Internacional de Doenças - CID e o tipo de sua
deficiência;
7.6. Entregar laudo médico original, com data de emissão posterior à data da publicação do Edital de Abertura,
atestando a deficiência de que é portador, com expressa referência ao respectivo código de CID, observando a
legislação aplicável à matéria.
7.7. O laudo médico original deverá ser entregue via correio à Instituição contratada em data definida no edital de
abertura do concurso público.
7.8. O candidato que se declarar deficiente no ato da inscrição e não entregar a documentação conforme solicitado será
desconsiderado como tal e não poderá, posteriormente, alegar essa condição para reivindicar qualquer garantia legal no
concurso público/processo seletivo.
7.9. Os candidatos classificados que se declararam no ato da inscrição como portadores de deficiência deverão
comparecer, na data prevista no cronograma, para se submeterem à avaliação de Equipe Multiprofissional da
contratada, na cidade de Piranguinho.
8) – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA FAZER AS PROVAS
8.1. O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para fazer as provas, portador de deficiência ou
não, deverá solicitar no momento da inscrição, as condições especiais necessárias.
8.2. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade.
8.3. Os candidatos poderão ser submetidos a exame perante junta médica da Instituição contratada para comprovar a
necessidade da condição especial solicitada.
8.4. Para a candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá ser disponibilizada
sala reservada para acomodar o acompanhante e a criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a
prova.
8.5. Os fiscais destinados ao acompanhamento dos candidatos que tenham solicitado condições especiais para fazer as
provas deverão estar aptos para este tipo de serviço.
9) – DA INSCRIÇÃO
9.1. A inscrição deverá ser realizada preferencialmente pela INTERNET, através do site da contratada.
9.2. Os valores das taxas de inscrição serão fixadas pela Prefeitura de Piranguinho;
9.3. As inscrições deverão possibilitar o maior número possível de investidas pelos candidatos, fazendo com que as
provas de cargos de mesmo nível de escolaridade não sejam realizadas em mesmo horário.
9.5. O pagamento será via Boleto Bancário – emitido no ato da inscrição, tendo como beneficiário do valor arrecadado,
a Prefeitura Municipal de Piranguinho.
9.6. O cadastro geral de inscritos será composto com informações colhidas do formulário de inscrição, contendo dados
pessoais do candidato e nome do cargo, com no mínimo as seguintes informações: Nome completo, Documento de
identificação RG, CPF, Endereço, E-mail, Telefone: fixo e celular, Data de nascimento, Sexo; Cargo; Declaração de
ser portador de deficiência, se houver; Condições necessárias e especiais para fazer as provas, se houver.
9.7 Dos Isentos
9.7.1 – Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal/88, o candidato de baixa renda
ou que comprove a limitação de ordem financeira, por meio de quaisquer documentos legalmente admitidos, poderá
requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, somente para uma das vagas apresentadas neste Edital de
concurso:
a) para o candidato inscrito no Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal – CADÚnico, de que trata
o Decreto nº 6.135 de 26/06/07 deverá preencher no formulário de pedido de isenção o Número de Identificação
social – NIS, atribuído pelo CADÚnico.
b) para o candidato membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135 de 26/06/07; deverá comprovar
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mediante a apresentação de cópias das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – que contenham
a foto, a qualificação civil, a anotação do último contrato de trabalho e a página subsequente de todos os membros da
família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, energia elétrica ou telefone fixo) dos três
últimos meses, que prove mesmo domicílio.
c) para o candidato hipossuficiente, declarar de próprio punho de que a sua situação econômica financeira não lhe
permite pagar a taxa de inscrição, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, respondendo civil e
criminalmente pelo teor de sua declaração.
9.7.2. Para o candidato inscrito no Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal – CADÚnico a
entidade organizadora do concurso público consultará ao órgão gestor do CADÚnico para confirmar a veracidade das
informações prestadas pelo candidato.
9.7.3. Para o candidato membro de família de baixa renda ou hipossuficiente, a documentação será analisada pela
empresa contratada que poderá solicitar da Secretaria de Assistência Social do município onde reside o candidato, a
comprovação da veracidade das informações prestadas.
9.7.4. O candidato poderá, a critério da empresa contra, ser convocado para apresentar documentação original, bem
como outros documentos complementares.
9.7.5. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no
parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 06/09/79, assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa.
10 – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOS CARGOS
10.1. Privilegiar disciplinas e temas pertinentes e relevantes ao desempenho das atribuições do emprego.
10.2. Observar legislações ou normas vigentes, jurisprudências, doutrinas, tendências.
10.3. Não utilizar legislações com entrada em vigor após a data de publicação do Edital de Abertura do concurso
público.
10.4. Ser adequado ao número de questões que serão exigidas, ao nível de escolaridade, complexidade e perfil dos
cargos.
10.5. Ser apresentado no edital de abertura por disciplina, com tópico e subitens.
11 – PROVAS OBJETIVAS, PRÁTICAS E TÍTULOS
11.1. Fazer constar no Edital de Abertura, para todas as provas, os seus critérios de avaliação e pontuação, de
desempate, de classificação e eliminação.
11.2. As provas e seus envelopes deverão possuir ótima qualidade de impressão e leitura, sem liberação de tinta do
papel.
11.3. As provas deverão ser submetidas à revisão linguística, de acordo com a reforma Ortográfica vigente no país,
para que não haja problemas com má elaboração das questões, erros de concordâncias que impliquem em duplicidade
de interpretação, ou qualquer outra situação que possa prejudicar o bom andamento do concurso público.
11.4. As provas objetivas deverão ser elaboradas pela contratada, respeitando sempre a legislação vigente no país.
11.5. Na prova prática aos candidatos NÃO portadores de deficiência, a empresa não poderá aplicar qualquer esforço
que coloque em risco a saúde e a integridade dos candidatos e que não comprometam o caráter competitivo não
colocando o candidato em situação constrangedora e que denigra sua dignidade. Deverá dividi-los por classes de idade
e sexo, observando ao disposto no Artigo 390 da Consolidação da Lei Trabalhista e aos princípios constitucionais da
igualdade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, devendo a prova ser compatível com as necessidades
práticas do cargo posto em concurso público.
11.6. Na prova prática aos candidatos portadores de deficiência, a prova a ser aplicada deverá ser compatível, com a
deficiência que possui o candidato.
11.7. Nas provas práticas e de aptidão física, a empresa contratada deverá apresentar à Prefeitura Municipal
Piranguinho, antes da aplicação e da publicação do edital de convocação para as respectivas provas práticas e de
aptidão física, o método utilizado e fundamentação legal.
11.8. A correção das provas objetivas deverá ser através de leitura óptica.
11.9. Utilizar-se de meios atuais de comunicação com os candidatos tais como e-mails e torpedos SMS, etc, para envio
dos comunicados pertinentes, informando cada ato do concurso público/processo seletivo.
11.10. Relação de cargos, e indicação dos quais tem provas práticas e provas e títulos.
11.11. Além das provas objetivas, deverão ser aplicadas provas práticas para os cargos de: motorista, a critério da
administração;
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12 – DOS RECURSOS
12.1. Serão interpostos, por escrito, através do Protocolo da Prefeitura do Município de Piranguinho, na rua Alferes
Renó, 200 - Centro, ou da maneira que especificar o edital de concurso público.
12.2. O resultado da apreciação e a decisão dos recursos interpostos serão entregues diretamente aos candidatos pelo
setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Piranguinho.
13 – DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
13.1. As provas serão realizadas nos locais determinados pela contratante, dentro do município de Piranguinho/MG.
13.2. Preferencialmente, os locais deverão estar prontos no dia anterior à realização das provas - distribuição das
carteiras, sinalização interna do prédio, restando para o dia das provas o mapa de distribuição dos candidatos e a
sinalização externa.
13.3. Durante o período de aplicação das provas, deverá a contratada manter as instalações limpas, asseadas e em boas
condições de uso.
14 – DA EQUIPE DE APOIO
14.1. A contratada deverá dispor por seu custeio na data de realização das provas, de equipe de apoio (em quantidade
suficiente para atendimento ao número de candidatos), composta por no mínimo:
14.1.1. Coordenador (de prédio e andar);
14.1.2. Fiscal de sala;
14.1.3. Fiscal de apoio (auxiliar da coordenação e recepção dos candidatos);
14.1.4. Fiscal de corredor/banheiro;
14.1.5. Fiscal de portaria;
14.1.6. Fiscal reserva (recepção dos candidatos e substituições);
14.1.7. Auxiliar de limpeza;
14.2. Os fiscais deverão ser selecionados, contratados e treinados para atuarem na aplicação das provas do concurso
público, em conformidade com a função a ser exercida.
14.3. Os fiscais de corredor/banheiro deverão receber treinamento especial em razão da grande incidência de tentativa
de fraude por meio de aparelhos eletrônicos nesse recinto.
15 – DA SEGURANÇA DO PROCESSO SELETIVO
15.1. O material de aplicação das provas deverá ser acondicionado em recipiente lacrado e constituído de material de
alta resistência e opaco.
15.2. Após a impressão, as provas e os cartões-resposta deverão ser separados e acondicionados em envelopes
altamente resistentes e opacos, os quais deverão ser conforme distribuição do local de realização: prédio, bloco, andar,
salas, lacrados e assinados pelo responsável e guardados em recipiente lacrado e inviolável.
15.3. Após a aplicação, os cartões-resposta deverão ser acondicionados em envelopes lacrados, etiquetados e assinados
pelo fiscal de sala. Poderá a contratada, solicitar a assinatura nos lacres, dos dois últimos ou do último candidato que o
entregou.
16 – QUANTITATIVO E CRITÉRIO PARA O CADASTRO DE RESERVA
16.1. A reserva legal de 5% (cinco por cento) das vagas aos candidatos portadores de deficiência.
17 – ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATADA
17.1. Elaboração de minuta de edital de processo seletivo simplificado;
17.2. Publicação em conjunto com a contratante do edital de abertura do processo seletivo simplificado;
17.3. Realização das inscrições;
7.4. Aplicação das provas do processo seletivo simplificado;
17.5. Divulgação de gabarito do processo seletivo simplificado;
17.6. Correção das provas do processo seletivo simplificado;
17.7. Análise e resposta a eventuais recursos;
17.8. Divulgação do Resultado Final do processo seletivo simplificado;
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18 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1. Receber visita técnica da contratante, para verificação da capacidade técnica-operacional, antes da assinatura do
instrumento de Contrato, caso seja necessário.
18.2. Comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis seguintes ao comunicado oficial da Prefeitura para assinar o
instrumento de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.
18.3. Submeter a minuta do edital de abertura à apreciação de Comissão de processo seletivo da Prefeitura Municipal
de Piranguinho/MG.
18.4. Apresentar planejamento preliminar detalhado, especificando todos os procedimentos a serem adotados para a
execução do concurso público e o responsável pela instauração e condução desses.
18.5. Elaborar cronograma definitivo discriminando todos os prazos em que as etapas do processo seletivo
simplificado devem ser executadas e apresentá-lo juntamente com o edital para apreciação e aprovação da Comissão de
processo seletivo simplificado da Prefeitura Municipal. Após aprovado, quaisquer alterações no cronograma e no
planejamento apresentados dependerão de prévia e expressa aprovação da Prefeitura Municipal.
18.6. A Prefeitura Municipal de Piranguinho deverá ser informada formalmente, com antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas, acerca de todas as decisões e comunicados externos.
18.7. Contratar os serviços necessários a garantir absoluto sigilo e segurança em todas as etapas do certame, desde a
assinatura do contrato até a publicação da Homologação do Resultado Final.
18.8. Responsabilizar-se pela guarda do material aplicado ao processo seletivo simplificado, pelo prazo de até 01 (um)
ano após a homologação, o qual poderá após este prazo, ser incinerado por conta da contratada.
18.9. Providenciar todos os recursos materiais, humanos necessárias à realização do processo seletivo simplificado.
18.10. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do concurso público, correndo
às expensas da contratada as correspondentes despesas, no todo ou em parte, de serviços em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções, durante ou após sua prestação.
18.11. Responsabilizar-se pela aplicação das provas do certame.
18.12 Selecionar, contratar e treinar os fiscais para atuarem na aplicação das provas do processo seletivo simplificado,
em conformidade com a função a ser exercida.
18.13. Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, acidentária
e os demais custos diretos e indiretos, assim como os relativos à alimentação, transporte e outros benefícios de
qualquer natureza, decorrentes da relação de emprego do pessoal que venha a ser contratado para a execução de
serviços incluídos no objeto do contrato; transporte de material; postagem de comunicados e outros custos inerentes à
realização do processo seletivo simplificado.
18.14. Providenciar materiais específicos e adequados, para elaboração, impressão, guarda, correção e aplicação das
provas, obedecendo às normas de segurança exigidas.
18.15. Manter sob sua guarda o lixo de elaboração e impressão das provas, até a Homologação do Resultado Final,
podendo, em seguida, fragmentá-lo e descartá-lo.
18.16. Responsabilizar-se pela elaboração, impressão, empacotamento, armazenamento, guarda, transporte e correção
das provas e dos cartões-resposta antes e após a aplicação das provas do certame, garantindo a sua inviolabilidade e
restringindo o acesso a esse material somente à comissão da Instituição contratada.
18.17. Elaborar o Edital de Abertura e o Resultado Final do concurso público.
18.18. Elaborar editais de retificação do Edital de Abertura e do Resultado Final, se for o caso.
18.19. Responsabilizar-se pela manutenção do site durante a realização do certame.
18.20. Manter no site as informações divulgadas, durante o prazo de validade do processo seletivo simplificado.
18.21. Possuir sistema de processamento eletrônico para realizar as inscrições e compor o cadastro geral de candidatos
inscritos.
18.22. Sanar as dúvidas dos candidatos em tempo hábil, de forma a não comprometer a participação desses no
concurso público.
18.23. Criar campo na ficha de inscrição para que o candidato declare sua condição de portador de deficiência,
sujeitando-o à avaliação de desempenho.
18.24. Receber o laudo médico dos portadores de deficiência, deferir ou indeferir as inscrições nas vagas reservadas,
verificando a conformidade com o estabelecido no Edital de Abertura.
18.25. Receber as solicitações de condições especiais para fazer as provas, deferir ou indeferir, obedecendo a critérios
de viabilidade e razoabilidade.
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18.26. Providenciar os recursos necessários ao atendimento das condições especiais deferidas.
18.27. Apreciar e proferir decisão aos recursos porventura interpostos, no que lhe compete.
18.28. Promover a atualização de endereço e contatos dos candidatos, quando solicitado pelo interessado durante o
período de desenvolvimento das atividades da contratada.
18.29. Responsabilizar-se pela constituição e atuação da Equipe Multiprofissional.
18.30. Sem prejuízo do disposto na minuta do contrato, quanto ao envio dos inscritos, enviar à Prefeitura Municipal de
Piranguinho, por meio eletrônico, em até 5 (cinco) dias úteis após a publicação do Resultado Final, o arquivo do
cadastro geral dos inscritos, contendo o histórico da participação dos candidatos desde a inscrição até o encerramento
do concurso público/processo seletivo.
18.31. Enviar relatório final em fotocópia e digitalizados em CD ou Pen Drive, contendo:
18.32. Enviar relatórios gerais com dados financeiros, econômicos e estatísticos contendo todas as informações
inerentes ao certame;
18.33. Executar todas as atividades pertinentes à realização do certame que estejam sob sua responsabilidade.
18.34. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, salvo terceirizações corriqueiras.
18.35. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
para a contratação.
18.36. Fazer constar no Edital de Abertura o quadro demonstrativo com os critérios de avaliação e a respectiva
pontuação das provas.
18.37. Elaborar as provas em conformidade com o nível de escolaridade exigido.
18.38. Elaborar conteúdo programático pertinente e compatível com a escolaridade e especialidade exigida.
18.39. Elaborar as provas abrangendo graus variados de dificuldade, adequados às especificidades do emprego.
18.40. Utilizar recursos gráficos animados nas provas, caso haja necessidade.
18.41. Utilizar-se de questões inéditas, formuladas com clareza, abrangendo as capacidades de compreensão,
aplicação, análise e avaliação, devendo valorizar o raciocínio e privilegiar a reflexão sobre a memorização e a
qualidade sobre a quantidade.
18.42. Montar cadernos de provas e cartões-resposta que deverão ser produzidos em impressora de alto desempenho
que garanta a qualidade da impressão e a legibilidade.
18.43. Fazer constar da capa do caderno de provas todas as instruções necessárias à realização das mesmas.
18.44. Somente abrir os envelopes de provas na presença dos candidatos, no momento da aplicação das provas.
18.45. Zelar para que durante o período de realização das provas de todos os cargos, permaneçam no mínimo os 2
(dois) últimos candidatos por sala. Esta regra deverá constar dos avisos da capa do caderno de provas;
18.46. Não divulgar errata ou qualquer outro tipo de correção das provas no dia de aplicação.
18.47. Responsabilizar-se, exclusivamente, pela publicidade do processo seletivo, utilizando-se de todos os meios de
comunicação necessários.
19 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1. Coordenar, acompanhar e supervisionar a execução do processo seletivo simplificado, garantindo a observância
dos princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e transparência.
19.2. Realizar todos os atos necessários à contratação da Instituição que realizará as atividades pertinentes à execução
do certame.
19.3. Subsidiar a instituição contratada com informações necessárias à realização das atividades do certame.
19.4. Manter link no site da Prefeitura, para acesso direto à página oficial do concurso público durante o período que
compreende a divulgação do Edital de Abertura até a publicação da Homologação do Resultado Final.
19.5. Aprovar o edital de Abertura das inscrições, por sua comissão de concurso público.
19.6. Supervisionar a aplicação das provas, por sua comissão de concurso público.
19.7. Publicar todos os avisos e editais referentes às fases do concurso público.
19.8. Fornecer locais para aplicação das provas escritas, equipamentos, veículos e locais para aplicação das provas
práticas. 19.9. Avaliar o concurso público com ênfase no desempenho da instituição contratada.
20 – VIGÊNCIA DO CONTRATO
20.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da emissão da sua assinatura, podendo ser
prorrogado, por até 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, II, da Lei de Licitações.
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21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. O concurso público deverá ocorrer em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência, no Edital de
Abertura e em documentos pertinentes.

Piranguinho/MG, 26 de Agosto de 2019.

_______________________________
Luciana Cristina Ribeiro
Secretária de Administração e Finanças

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL nº. 049/2019
DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES
........................................................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................,
Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr.
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil),
....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no
CPF/MF sob o nº. ......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. .. ....., Bairro
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei, que
até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a Administração Pública, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Local e Data __________________, ____ de _____________________ de _________
_____________________________________________________________
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Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ
Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.

ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL nº. 049/2019
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR
......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................,
Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr.
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil),
....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no
CPF/MF sob o nº. ......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei e para
fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal
nº. 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito – 18 – anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis – 16 – anos.
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
Local e data, _____ de __________________________________de __________
________________________________________________________
Assinatura e carimbo do CNPJ
Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.

ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL n°. 049/2019
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................,
Estado de .........................., CEP ................, por intermédio de seu representante legal o Sr.
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil),
....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no
CPF/MF sob o nº. ......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei e para
cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º. da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e na alínea “b”
do item IX do Edital, e para fins do Pregão Presencial nº. ..../2015 do Município de Piranguinho, Estado de Minas
Gerais que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.
Local e data, _____ de __________________________________de __________
_____________________________________________________
Assinatura e carimbo do CNPJ
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Obs.: Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira, após a abertura da sessão, antes e separadamente dos
envelopes de nº.s 01 e 02 – Proposta de Preços e Documentos de Habilitação – exigidos nesta licitação.

ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL nº. 049/2019
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL
......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................,
Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr.
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil),
....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no
CPF/MF sob o nº. ......................., residente e domiciliado na ........................................................ ......., nº. ......., Bairro
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei, que
conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.
Local e data, _____ de __________________________________de __________
________________________________________________________
Assinatura e carimbo do CNPJ
Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.

ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL nº. 049/2019
TERMO DE CREDENCIAMENTO
Alínea “c” do Inciso 1 do Item V do Edital
A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., M unicípio de
......................, Estado de .........................., CEP ................., através do presente, CREDENCIA o Sr.
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil),
....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no
CPF/MF sob o nº. ......................., residente e domiciliado na ........................................................ ......., nº. ......., Bairro
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, para participar do Processo Licitatório
instaurado pelo Município de Piranguinho, Estado de Minas Gerais, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº.
..../2015 na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da mesma, bem
como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos
inerentes ao certame.
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................., ......... de ........................ de 2019
_______________________________________
(nome do representante legal pela empresa)
(nº. do RG do signatário ou outro documento equivalente)
(nº. CPF do signatário)
IMPORTANTE:
 ESTE DOCUMENTO DEVERÁ TER A FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO
 Papel timbrado ou carimbo da empresa

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP
Modelo de declaração de optante pelo simples art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006
Processo de Licitação: Nº 103/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº 049/2019
Tipo: Contratação de Empresa para prestação de serviços de Internet, exclusivo para ME e EPP.
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, por
intermédio de seu representante legal Sr.(a) ___________________ , portador do Documento de Identidade nº
___________, inscrito no CPF sob o nº ________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os
requisitos legais para qualificação como ________________________ (incluir a condição da empresa: Micro
Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está
sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.
____________________, ______ de _________ de 2019.
_____________________________
(assinatura do representante legal)

ANEXO VIII PREGÃO PRESENCIAL nº. 049/2019 - PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
Ao Município de Piranguinho / MINAS GERAIS
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2019
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que
integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.
Fl.
TIPO DE LICITAÇÃO
NÚMERO
PREGÃO PRESENCIAL

049/019

01/01

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CIDADE:
CNPJ/MF

TEL.:
UF:

INSCR. MUNIC.:

INSCR. EST.:
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A N E X O VIII - P R O P O S T A D E P R E Ç O S
Item

Especificação

01

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO A
CONTRATAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
PARA PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EXCLUSIVO PARA ME
E EPP, com fornecimento completo de recursos materiais e humanos e a
execução de todas as atividades envolvidas e correlatas, em especial com
a elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, assim como
toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços, conforme as
especificações e condições constantes deste edital e de seus anexos. exclusivo para ME, EPP – conforme exigências contidas do edital e termo
de referência anexo ao processo licitatório 103/2019 – Para o cargo:
Agente Comunitário de Saúde.

Unid.

PREÇO
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL

VALOR: Por extenso
Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
Informamos que a presente proposta terá validade de sessenta – 60 – dias, a partir da data de abertura do
pregão.
Informamos, outrossim, que o preço acima proposto, contempla todas as despesas necessárias ao pleno
fornecimento do Objeto do Processo Licitatório em epigrafe, tais como os encargos – obrigações sociais, impostos,
taxas e outros –, cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.
Local e Data
ASSINATURA (CARIMBO)
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

ANEXO IX
MINUTA DO CONTRATO N.º ......../2019
INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
REALIZAÇÃO
DE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO A
CONTRATAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTE DE
COMBATE A ENDEMIAS - EXCLUSIVO PARA ME E EPP. QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO E A
EMPRESA_________________
Pelo presente Contrato de serviço entre pessoas jurídicas, de um lado o MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO
pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.192.906/0001-10 com sede localizada na Rua
Alferes Renó, 200, Centro, município de Piranguinho, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal, a Sra. Helena Maria da Silveira, brasileira, casada, portadora do Registro Geral nº. MPag. 28
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7.212.707 emitido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 589.805.556-87, residente e domiciliada na Estrada do
Mato Dentro – Bairro: Mato Dentro, município de Piranguinho Estado de Minas Gerais, CEP 37.508-000, doravante
simplesmente denominado de CONTRATANTE e a empresa ....................................................., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ........................, com sede na .........................., nº. .., Bair ro .............,
Município de ................, Estado de .................., CEP ...................., neste ato representada por seu representante legal o
Sr. .........................., ................, ....................., ..........................., portador do Registro Geral nº. ...................... ., inscrito
no CPF/MF sob o nº. ................., residente e domiciliado na ............................., nº. ..., Bairro .............. Município de
.................., Estado de ..................., CEP ................, doravante simplesmente denominada de CONTRATADA, têm,
entre si, como justo e contratado, regendo-se pela legislação pátria aplicável ao presente contrato, e especialmente pelas
cláusulas a seguir declinadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa para abertura de Processo Licitatório nº103/2019, na
modalidade Pregão Presencial nº. 049/2019, com fundamento na Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA:
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com a execução do presente contrato de fornecimento de produtos correrá a conta das seguintes dotações
orçamentárias:
02.02.02.04.122.0052.2016.3.3.90.39.00 – Ficha 63 – Fonte 100
Parágrafo único. As despesas decorrentes da execução deste Contrato que excederem o exercício em curso,
decorrentes de eventual aditamento, prorrogação ou necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
pactuado, correrão à conta de dotações que serão consignadas nas Leis Orçamentárias Anuais subsequentes, nas
mesmas funções programáticas.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EXCLUSIVO PARA ME E EPPSAÚDE DA FAMÍLIA E
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EXCLUSIVO PARA ME E EPP, conforme especificações previstas
no edital e no ANEXO I do Processo Licitatório nº. 103/2019.
CLAUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA
O prazo da contratação será de doze – 12 – meses, a partir da ordem de início de serviços, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses desde que haja interesse entre as partes e nos termos
da Lei nº. 8.666/93, utilizando para cada exercício as dotações orçamentárias vigentes à época.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Para a execução do determinado nas cláusulas deste Contrato, as partes se obrigam a:
I – CONTRATANTE:
1) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assegurando-se da boa prestação do serviço e qualidade dos
produtos fornecidos;
2) assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado;
3) realizar os devidos pagamentos;
4) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do presente contrato.
5) Comunicar a empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução dos serviços e
no caso de imperfeições, fixar prazo para Correção;
6) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições estabelecidas no contrato;
7) Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução do contrato, o
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o mesmo.
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8) Fornecer, à contratada, cópia da legislação, documentos e informações necessárias à perfeita execução do contrato.
9) Compete, ainda, à Contratante supervisionar a execução do contrato, na provar o Edital e homologar o concurso. i)
Comunicar a empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução dos serviços e no
caso de imperfeições, fixar prazo para Correção;
10) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições estabelecidas no contrato;
11) Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, mediante valor estipulado na homologação do processo dentro
do prazo estabelecido;
II – CONTRATADA:
1) responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, bem como
assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações estabelecidas neste instrumento;
2) executar fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com antecedência ao representante legal do
CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento;
3) apresentar Fatura/Nota Fiscal. A fatura deve ser detalhada e deverá discriminar todos os produtos fornecidos, e
outras informações que se fizerem necessárias;
4) comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade na continuidade do fornecimento dos produtos
e prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pelo
CONTRATANTE;
5) responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE e ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
quando da execução deste contrato;
6) manter, durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do
contrato. A inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento.
8) Caberá à contratada realizar o concurso público e garantir a completa e efetiva consecução do objetivo explicitado
neste Edital, com a observância da legislação e do Regulamento do concurso e, ainda, das disposições que se seguem:
9) Iniciar os serviços, objeto do contrato, assim considerado como início da execução dos serviços a realização de
reunião inicial em até 10 (dez) dias corridos após a data de publicação do seu extrato no órgão da Imprensa Oficial,
apresentando:
10) Cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação do Contratante, onde estejam discriminados todos os prazos
em que as etapas do concurso devem ser executadas;
11) Planejamento preliminar, a ser submetido à apreciação da Contratante, discriminando e detalhando todos os
procedimentos a serem adotados relativamente a elaboração de editais e divulgação, inscrições de candidatos,
inclusive portadores de deficiência, cadastramento dos candidatos, seleção dos profissionais que comporão a banca
examinadora, critérios para elaboração de conteúdos e questões das provas, confecção dos cadernos de provas e folhas
de resposta, reprodução do material, logística para a aplicação das provas, aplicação das provas, métodos de segurança
a serem empregados para a elaboração das provas, para a identificação dos candidatos e para a aplicação das provas,
avaliação das provas, divulgação dos resultados das provas, encaminhamento de recursos, apreciação dos recursos,
serviços de informação e apoio aos candidatos.
12) Prestar pronto atendimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas) no
esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso, tornando disponíveis para tanto: pessoas, linha
telefônica, correio eletrônico (e-mail), internet, correspondência e outros.
13) 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.
14) Designar responsáveis pela instauração e condução do processo seletivo.
15) Especificar os conteúdos das provas de conhecimentos básicos e específicos, em conjunto com a Contratante.
16) Elaborar provas especiais para candidatos portadores de necessidades especiais, indicadas no formulário de
inscrição.
17) Elaborar o Edital do Concurso, inclusive quanto ao conteúdo programático que deve ser completo e atual.
18) Apresentar a Contratante, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma acima mencionado, as relações de
candidatos aprovados e classificados no concurso.
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19) Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a
contratação.
20) Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do contrato, correndo as expensas
da contratada, as correspondentes despesas no todo ou em parte, de serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreção durante ou após sua prestação.
21) Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, acidentária e
os demais custos diretos e indiretos, assim como por encargos relativos à alimentação, transporte e outros benefícios
de qualquer natureza, decorrentes da relação de emprego do pessoal que venha a ser contratado para a execução de
serviços incluídos no objeto do contrato.
22) Solicitar a prévia e expressa aprovação da Contratante quanto aos procedimentos a serem adotados e
características do certame, em todas as suas etapas.
23) Assegurar todas as condições para que a Contratante fiscalize a execução do contrato.
24) 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.
25) Caberá à contratada, dentre outros:
25.1- Deferir e indeferir as inscrições;
25.2- Emitir parecer de deferimento e indeferimento, preliminarmente, as inscrições para concorrer a vagas reservadas
a candidatos com deficiência, com condições especiais e com hipossuficiência econômica;
25.3- Emitir os documentos de confirmação de inscrições;
25.4- Elaborar, revisar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas de seleção;
25.5- Prestar informações sobre o certame;
25.6- Elaborar comunicados, formulários, cadastros e listagens;
25.7- Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas no concurso, mantendo o seu
conteúdo no mais integral e absoluto sigilo, tornando-o inacessível a toda e qualquer pessoa que venha a ter
envolvimento direito ou indireto no processo, bem como mantendo processo interno suficiente para manter a
segurança da inviolabilidade das questões a serem aplicadas. O processo de recebimento dos arquivos digitais para
impressão deverá obedecer rigoroso controle de inviolabilidade do seu conteúdo, de forma a impedir o sucesso de
qualquer tentativa de obtenção de cópia, total ou parcial, que venha(m) a tornar pública(s) a(s) questão(ões).
25. 8- A Contratada deverá ainda, providenciar: Pessoal para segurança e aplicação das provas; Locação de espaço
físico, organização, logística e todas as operações concernentes à aplicação das provas;
25.9- Coordenar, sob sua inteira responsabilidade, a aplicação e correção das provas objetiva, discursiva e a fase de
títulos;
25.10- Assegurar vista da prova individualizada e corrigida, da grade de resposta, do gabarito e do cartão de resposta,
por sistema informatizado, ao candidato que desejar recorrer.
25.11- Receber, analisar e responder aos recursos administrativos interpostos por candidatos.
25.12- Entregar o resultado de todas as provas a Contratante.
25.13- Guardar, em local apropriado, as folhas de respostas, as folhas de frequência e as demais planilhas de todos os
candidatos, bem como o exemplar das provas objetivas e prático-discursivas aplicadas no concurso, pelo prazo de 12
(doze) meses, contados da homologação do concurso público, podendo ser destruídas posteriormente.
25.14- Promover a divulgação do concurso em diferentes mídias, devendo necessariamente fazê-lo em 01 (um) jornal
de circulação estadual e em 01 (um) jornal de circulação municipal, a partir da publicação do Edital de Abertura de
Inscrições até o encerramento das inscrições;
25.15- Obedecer rigorosamente ao cronograma do Concurso;
25.16- Zelar pelas condições de segurança e pela integridade física dos candidatos nos locais de prova durante toda a
realização;
25.17- Deverão ser proibidos, nas salas em que serão aplicadas as provas, o acesso de candidatos portando qualquer
tipo de equipamento eletrônico, a exemplo de máquinas calculadoras e agendas eletrônicas ou similares, telefone
celular, BIP, Pager', I-Pod, gravador ou qualquer outro receptor de mensagens.
CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR
O valor do presente Contrato será de R$............ (................................................reais ).
CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO
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O pagamento será efetuado até 30 dias, após a apresentação das Notas Fiscais/Faturas e liquidação pela Prefeitura.
§ 1º. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pela CONTRATADA de que se encontra em dia
com suas obrigações para com sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito
com o INSS e com o FGTS.
§ 2º. Para o efetivo pagamento, as notas fiscais deverão ser entregues junto a entrega dos, nos dias úteis no horário das
oito às onze e das treze às dezesseis horas, no setor de compras.
§ 3º. O não pagamento de quaisquer valores devidos pelo CONTRATANTE, nas datas de seus respectivos
vencimentos, implicará na incidência de sanções previstas na legislação pátria.
§ 4º. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento Contratual.
CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO
A prestação do serviço será objeto de acompanhamento e fiscalização do Diretor de Recursos Humanos da Prefeitura
de Piranguinho a qual competirá acompanhar e avaliar a qualidade dos serviços, bem como dirimir as dúvidas que
surgirem no seu curso.
Parágrafo único. A Fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência,
não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
CLÁUSULA NONA:
DAS PENALIDADES
1- Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada se:
1.1- Deixar de Executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
1.2- Ensejar o retardamento da execução do objeto;
1.3- Fraudar na execução do contrato;
1.4- Comportar-se de modo inidôneo;
1.5- Cometer fraude fiscal;
1.6- Não mantiver a proposta.
2- A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções.
2.1- Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;
2.2- Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
2.3- Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto;
2.4- Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de
forma proporcional à obrigação inadimplida;
2.5- Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até cinco anos;
2.6- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
3- Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
3.1- Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
3.2- Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
3.3- Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
4- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
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5- A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS ALTERAÇÕES
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a alteração do
OBJETO.
Parágrafo único. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
financeira prevista neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESILIÇÃO
O presente contrato poderá ser resilido a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante comunicações
expressas, com antecedência mínima de trinta – 30 – dias.
Parágrafo Único. Havendo pendências, as partes definirão, através de um Termo de Encerramento do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
DA RESOLUÇÃO
O Contrato poderá ser resolvido:
1 - Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o contraditório e plena defesa,
nos casos do artigo 78, incisos I a XII, XVII, XVIII e parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1.993.
2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para
a Administração.
3 - Judicial, nos termos da legislação.
2 - No caso de rescisão do Contrato serão apuradas as eventuais perdas e danos.
4- por ato unilateral do CONTRATANTE, face ao interesse público, reduzido a termo no respectivo processo;
5 -por inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos
da Seção V, do Capítulo III, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
6 – independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos:
a) falência ou liquidação da CONTRATADA;
b) incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou, ainda cisão ou fusão da mesma com outra empresa,
sem a prévia e expressa concordância do CONTRATANTE;
c) extinção da CONTRATADA.
Parágrafo único. Sempre que ocorrerem as hipóteses de resolução contratual será assegurado o contraditório e a ampla
defesa à CONTRATADA, em conformidade com artigo 78 da Lei nº. 8666/1993 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO
Dentro do prazo legal, contatos de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes contratantes, respeitadas e observadas as
disposições legais pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA EXTENSÃO
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram aceitar o presente instrumento nos expressos termos
em que fora lavrado, obrigando-se a si e seus herdeiros e ou sucessores a bem e fielmente cumpri-lo.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DO REGIME LEGAL E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO
13.1 - O presente Contrato reger-se-á pelas suas cláusulas e pelas normas consubstanciadas na Lei Federal n.º 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, vinculando-se a execução contratual expressamente, ainda, às
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disposições do Edital, Termo de Referência e de todos os seus Anexos, ainda que não reproduzidas no corpo deste
instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As partes se obrigam a manter, durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições exigidas no processo licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Brazópolis, Estado de Minas Gerais, com renúncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para a resolução de questões eventualmente levantadas em decorrência deste Contrato.
E por estarem as partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste Contrato, ciente das obrigações
contraídas e das consequências de sua inobservância, firmam-no em três – 03 – vias de igual teor e forma.
Piranguinho, ........................................
MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO
HELENA MARIA DA SILVEIRA
Chefe do Poder Executivo Municipal
CONTRATADA
De acordo da Assessoria Jurídica:

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS
PREGÃO PRESENCIAL nº. 049/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE PARA PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTE DE COMBATE A
ENDEMIAS - EXCLUSIVO PARA ME E EPP.
A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, por intermédio de seu
representante
lega,
Senhor
(a)
_____________________,
inscrito
(a)
no
RG
sob
o
nº__________________________________ e no CPF sob nº__________________________________, DECLARA
sob as penas da Lei, que dispõe de infraestrutura e instalações necessárias , adequadas e indispensáveis à integral
execução de todos os serviços, compreendendo as instalações, pessoal técnico especializado e equipamentos
necessários à execução do objeto deste
certame.
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____________________, ______ de _________ de 2019.

_____________________________
(assinatura do representante legal)
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