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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2023  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 002/2023  
PREFEITURA MUNICPAL DE CARANDAI – Secretaria Municpal de Administração 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2023 
 

1ª PARTE – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO 
 

Esta licitação será do tipo TÉCNICA E PREÇO, e reger-se-á pela Lei Federal N°. 8.666 de 21/06/1993 e 
posteriores alterações e as condições deste Edital. 
 

Integram esta TOMADA DE PREÇOS, independente da transcrição, os seguintes anexos: 
  
ANEXO I MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA  
ANEXO III RELATÓRIO DE MÉDIA DE PREÇOS   

 
DATA DE REALIZAÇÃO DO CERTAME E LIMITE DE RECEPÇÃO DAS PROPOSTAS: 09 de fevereiro de 2023 
ÀS 13H30MIN 
 
 
1. OBJETO, QUANTIDADE, PRAZO, CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DAS NORMAS 
 

Contratação de serviços técnico-especializados destinados à realização de concurso público para 
provimento de cargos e formação de cadastro de reserva do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal 
de Carandaí, que se encontrarem vagos ou vierem a vagar na vigência do concurso. 

 
1.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados de sua assinatura e publicação, admitida 
sua prorrogação na forma do art. 57 da Lei 8666/1993. 
 
2. RECURSOS FINANCEIROS 
2.1. As despesas com os serviços objeto deste Edital correrão à conta da Unidade da Secretaria Administrativa. 
2.2. As despesas com os serviços objeto deste Edital correrão à conta dos recursos das seguintes dotações 
orçamentárias: | ficha 0147| fontes: 100. 
 
 
3. EDITAL E ANEXOS 
3.1. A documentação completa do Edital e seus anexos poderá ser examinada e solicitada na sede da Prefeitura 
Municipal de Carandaí, localizada na Praça Barão de Santa Cecília, 68, Centro, no município de Carandaí, estado 
de Minas Gerais, através do telefone (32) 3361-1177 ou através do e-mail compras@carandai.mg.gov.br, no 
horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 16h30min ou ainda no endereço eletrônico 
www.carandai.mg.gov.br. O Município não se responsabiliza pela documentação que tenha sido adquirida de outra 
forma. 
 
4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO 
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4.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei, 
devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no § 1º do art. 113. 
4.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital de licitação perante a administração o licitante que não 
o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 
4.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
4.4 Os pedidos de esclarecimento e impugnação deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de 
Licitações, por escrito, por meio do e-mail licitacao@carandai.mg.gov.br, ou, ainda, mediante protocolo da 
solicitação no Departamento de Compras e Licitações, localizado no endereço: Praça Barão de Santa Cecília, 68, 
Centro.  
4.5. Nos pedidos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social nome do 
representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as 
informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).  
4.5.1. Os pedidos de impugnação deverão vir acompanhado do ato constitutivo pertinente à forma empresarial da 
licitante, cópia de documentação de todos os sócios da empresa e a documentação que comprove os poderes do 
procurador que apresentar a impugnação. 
4.5.2. Na hipótese de não apresentação dos documentos exigidos no item 4.5.1, o pedido não será julgado.  
4.5.3. Os esclarecimentos e respostas a pedidos de impugnação serão prestados pela Comissão Permanente de 
Licitações, por escrito, por meio de e-mail. 
4.5.4. E-mails recebidos após às 17h serão considerados como recebidos no dia útil subsequente ao envio. 
4.6. A Comissão Especial de Licitação decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas  
4.7. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados.  
4.8. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados pela 
Comissão Especial de Licitações por meio do endereço http://www.carandai.mg.gov.br.  
4.9.  As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital tal como se dele fizessem 
parte, vinculando a Administração e os licitantes.  
4.10. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas.  
 
4. VALIDADE DAS PROPOSTAS 
4.1. As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por um período de 60 (sessenta) dias 
consecutivos contados da data da abertura do respectivo envelope. Findo este prazo, ficam os participantes 
liberados dos compromissos assumidos. 
4.2. Antes de expirar o período de validade da Proposta, o Município poderá solicitar que o licitante estenda este 
período de vigência por um prazo adicional. 
 
5. DO CADASTRAMENTO 
5.1 – Nos termos dos Parágrafos 2º e 9º do artigo 22 da Lei Nº 8.666/93 de 21/06/1993, poderão participar da 
presente Licitação os interessados que atenderem a todas as condições exigidas pelos artigos 27 a 31 para fins 
de cadastramento, até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, ou seja, até o dia 06/02/2023. 
Para obter o Certificado de Registro Cadastral – CRC, nos moldes do presente Edital, será necessário 
apresentar os seguintes documentos:  
 
5.1.1 Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:  
a) Cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
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b) Contrato Social ou documento equivalente:  
b.1) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores;  
b.2) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local 
de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  
b.3) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  
c) Em se tratando de ME/EPP/MEI, apresentar CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DO 
ESTADO (sede da empresa) emitida em até 60 dias da data da entrega dos envelopes, para comprovação do 
seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.  
d) Cópia do CPF e RG dos sócios.  
 
5.1.2 Quanto a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA, a licitante apresentará: 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, ou de execução 
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do 
prazo de validade previsto na própria certidão.  
OBS: A validade das certidões relativas à comprovação da Regularidade Econômica e Financeira corresponderá 
ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, 
a Prefeitura Municipal convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
expedição, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao 
convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente. 
 
5.3 - DATA LIMITE PARA CADASTRAMENTO: o cadastramento será efetuado até o dia 06/02/2023. 
 
5.4 - LOCAL E HORÁRIO: os cadastramentos somente poderão ser feitos na sede da Prefeitura Municipal, em 
dias úteis, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 16h30min.  
 
5.5 - ENDEREÇO: Praça Barão de Santa Cecilia, 68 - Centro, Carandaí - MG, 36280-024.        

 
2ª PARTE – CONDIÇOES GERAIS ELEMENTOS INSTRUTORES 

 
 
1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
1.1. Poderão participar desta TOMADA DE PREÇOS empresas regularmente constituídas que atendam a todas 
as condições do presente Edital, devidamente cadastrados ou que atendam todas as condições de cadastramento 
estipuladas no item 5 da 1ª parte do Edital. 
1.2. Está impedida de participar desta TOMADA DE PREÇOS: 

a) Empresa ou firma em que figurem em sua diretoria, como responsáveis legais ou técnicos, ou ainda como 
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo, administrativo ou como sócios de qualquer 
natureza, servidores do Município. 

b) É vedada a apresentação de mais de uma proposta, sob pena de rejeição das mesmas, de empresas 
cuja maioria do capital social pertença direta ou indiretamente aos mesmos sócios ou acionistas, tenham 
em comum os representantes legais, membros da diretoria, de conselhos ou juntas decisórias. 

c) Não poderão participar pessoas jurídicas nas quais o quadro societário seja composto por funcionário do 
Município ou seu parente até terceiro grau. 
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d) Não poderão participar aquelas enquadradas no art. 9º da Lei 8.666/93, as interessadas que se 
encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não 
funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar, contratar ou forem 
punidos com suspensão pela Administração Pública. 

e) A participação neste certame implica aceitação de todas as condições establecidas neste instrumento 
convocatório 

 
2. HABILITAÇÃO E PROPOSTAS TÉCNICA E COMERCIAL 
 
 
2.1. Os envelopes contendo os documentos de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta Comercial deverão ser 
entregues simultaneamente no edereço Praça Baraão Santa Cecilia, nº 68, Bairro Centro, Carandaí/MG, até às 
13h: 30min do dia 09/02/2023, improrrogavelmente, em envelopes não transparentes, separados, fechados e 
rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, ALÉM DA 
IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE, os dizeres conforme a seguir: 
 

 
 
2.2 No caso de protocolo/envio dos documentos anteriormente à data prevista para sessão pública, toda a 
documentação deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Carandaí, sito à Praça Barão 
de Santa Cecília, 68 – Centro Carandaí/MG - CEP 36280-000, no horário de 08:00 às 12:00 horas e 13:00 às 
16:30  horas, onde será efetuado o protocolo de recebimento. 
2.3. Toda a documentação deverá ser apresentada, preferencialmente encadernada de tal forma a não conter 
folhas soltas, devendo estar devidamente numerada e rubricada. 
2.4. A documentação deverá ser apresentada no original ou em cópia autenticada em cartório competente, como 
também poderá ser apresentada para autenticação por membro da Comissão de Licitação, mediante a 
apresentação dos originais, na data e horário marcados para abertura de envelopes, conforme estabelece o art. 
32 da Lei Federal 8.666/93. 
2.5. A não apresentação dos documentos exigidos e/ou a apresentação de qualquer dos documentos solicitados 
vencidos, incompletos, ilegíveis, contendo emendas, rasuras, entrelinhas, ou qualquer outro elemento que 
comprometa a sua autenticidade, implicará na inabilitação da Proponente. 

A) ENVELOPE N° 1 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE CARANDAÍ 
TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO N°. 002/2023 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 
DATA:  

B) ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA  TÉCNICA 
MUNICÍPIO DE CARANDAÍ 
TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO N°. 002/2023 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 
DATA: 

C) ENVELOPE N° 3 – PROPOSTA  COMERCIAL 
MUNICÍPIO DE CARANDAÍ 
TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO N°. 002/2023 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 
DATA: 
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2.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
2.6.1. Em nome da licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo. 
2.6.2. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome 
da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz, mantendo esta, a 
responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados. 
2.6.3. Os atestados de capacidade/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da 
matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante. 
2.7. Em nenhuma hipótese conceder-se-á prazo para a apresentação de documento previsto no Edital e não 
apresentado em tempo hábil, exceto se todas as licitantes forem inabilitadas, quando a Comissão poderá abrir o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para sanar a(s) pendência(s) documental(is), conforme determina o art.48 da Lei 
8.666/93. 
2.8. A inabilitação da Proponente implicará na preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes desta 
licitação. 
2.9. A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete não se responsabilizará por envelopes entregues em local 
diverso do indicado no item 6.6. e que, por isso, não chegarem à data, horário e local previstos neste Edital. 
2.10. Imediatamente após encerrado o prazo para Cadastramento e Entrega dos envelopes, não mais serão 
aceitos documentos, e será dado início aos trabalhos, na presença dos representantes legais e demais 
interessados. 
2.11. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de quaisquer documentos que não tenham 
sido apresentados dentro dos envelopes. 
2.12. O licitante deverá arcar com todas as despesas e custos provenientes da preparação e participação das 
propostas, não cabendo à Prefeitura Municipal responsabilidade em relação a estes custos, qualquer que seja o 
resultado do certame. 
 
3. HABILITAÇÃO – ENVELOPE N° 1 
 
3.1. O envelope nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter a documentação relativa à habilitação 
jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira, ao cumprimento do 
disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República e ao cumprimento da cota de menor aprendiz. 
3.1.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração, mediante 
cotejo da cópia com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
3.2.1 Certificado de Registro Cadastral no Município de Carandaí/MG. 
3.2.1.1. O Certificado de Registro Cadastral - CRC será emitido pelo Município de Carandaí/MG, podendo as 
empresas interessadas se cadastrar junto à Comissão Permanente de Licitações 
instalada no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Carandaí, sito à Praça Barão de Santa Cecília, 68 – 
Centro Carandaí/MG - CEP 36280-000, no horário de 08:00 às 12:00 horas e 13:00 às 16:30  horas, mediante a 
apresentação dos documentos em conformidade com artigo 27 
da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser entregues de forma ordenada, atendendo todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas (conforme o art. 22, parágrafo 2o da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações). A lista 
contendo os documentos para realização de CRC poderá ser solicitada pelo e-mail: licitacao@carandai.mg.gov.br. 
3.3 Habilitação 
3.3.1. Habilitação Jurídica: 
3.3.1.1. Cédula de identidade (proprietário/sócio); 
3.3.1.2. Certificado de Condição de Microempreendedor Individual; 
3.3.1.3. Registro comercial, no caso de empresário individual; 
3.3.1.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e de todas alterações ou da 
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consolidação respectiva, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade 
empresária, ou em caso de sociedade simples, o registro perante o Cartório de Registro de Pessoas 
Jurídicas, e quando for o caso, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 
3.3.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir, devendo todos os documentos estarem traduzidos 
para o vernáculo por tradutor oficial. 
Em qualquer dos casos acima enumerados, o objeto constante do ato constitutivo da empresa 
deverá ser compatível com o objeto licitado. 
3.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
3.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) atualizada; 
3.3.2.2. Certificado de Regularidade do FGTS; 
3.3.2.3. Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), emitida pelo distribuidor de feitos da 
Justiça do Trabalho; 
3.3.2.4. Certidão negativa de débitos perante a Fazenda Federal e prova de regularidade do INSS 
(Certidão Conjunta emitida pela Receita Federal – PGFN); 
3.3.2.5. Certidão negativa de débitos perante a Fazenda Estadual; 
3.3.2.6. Certidão negativa de débitos perante a Fazenda Municipal; 
Obs: Certidão Negativa de Débitos Municipais ou qualquer documento hábil que comprove a 
Regularidade com a Fazenda Pública Municipal em relação a todos os Tributos, Multas e 
Dívida Ativa (Certidão Plena). No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e 
Imobiliário separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos 
cadastros, ou seja, duas Certidões, uma sobre Tributos Imobiliários e outra sobre Tributos 
Mobiliários. 
3.3.2.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios da Lei 
Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela LC nº 147/14 e fizerem jus aos 
benefícios, deverão apresentar declaração declaração, firmada por contador, de que se enquadra 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo VII) e/ou certidão simplificada emitida 
pela Junta Comercial, com emissão não superior a 06 (seis) meses. 
3.3.2.8. A licitante deverá apresentar declarações modelo 02, modelo 04, modelo 05 e modelo 06, anexos deste 
Edital, subscritas pelo representante legal. 
3.3.3. Documentos relativos à Qualificação Técnica: 
3.3.3.1. Equipe técnica mínima - para realização dos serviços técnicos objeto da presente licitação: 
a) Relação nominal dos componentes da Equipe Técnica - pessoal envolvido no planejamento, organização, 
execução, processamento e resultados finais do concurso público; 
3.3.3.2. O(s) membro(s) da equipe técnica será(ao) formalmente indicado(s) pela licitante, facultada a 
utilização do modelo 05 constante Anexo, devendo ser feita a comprovação do vínculo profissional 
entre licitante e profissional através da apresentação alternativa dos seguintes documentos: 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou 
b) Cópia da Folha do Livro de Registro de Empregados, ou 
c) Cópia do Ato Constitutivo em vigor, em caso de sócio ou diretor, ou 
d) Cópia do Contrato de Prestações de Serviços, ou 
e) Carta de Compromisso Profissional na qual o profissional declare expressamente sua 
concordância com a inclusão de seu nome na equipe técnica (este item não se aplica ao profissional 
integrante do quadro societário da licitante), facultada a utilização do modelo constante no Anexo VIII. 
3.3.3.3 . Qualificação Técnico-profissional - Para a comprovação da qualificação técnico-profissional 
dos integrantes da equipe técnica, os licitantes apresentarão: 
3.3.3.3.1. Registro/inscrição nos respectivos conselhos de classe; 
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3.3.3.3.2. Capacidade técnica da empresa ou Técnico-Profissional: 
3.3.3.3.2.1. Comprovação de que a empresa ou o (s) membro (s) da equipe técnica executou (aram) ou está (ão) 
executando serviços compatíveis ou similares ao objeto da presente licitação, através da 
apresentação do atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado. 
3.3.3.3.2.2. Os atestados deverão constar os dados contratuais dos serviços, estarem impressos em 
papel timbrado do atestante, devendo constar o nome, o cargo, o endereço e o contato do atestante 
(telefone, e-mail). 
3.3.4. Qualificação Econômico-Financeira: 
3.3.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, nos termos do 
artigo 31, inciso I da Lei nº. 8.666/93. 
OBS.: Será considerado o capital atualizado, pela UNIDADE FISCAL DE REFERÊNCIA – UFIR, até o 
primeiro dia útil de cada mês, acumulada desde o mês de registro da sua alteração na Junta 
Comercial, considerado o mês da primeira publicação do aviso do capital social sempre que o valor 
nominal constante do contrato social não estiver grafado em real. 
a) Comprovação de possuir índice de Liquidez igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero), conforme 
dados retirados do Balanço Patrimonial, segundo a fórmula abaixo: 
IL =AC/PC ou IL = AR/ECP, 
Onde: 
IL: Índice de Liquidez; AR: Ativo Realizável; 
AC: Ativo Circulante; ECP: Exigível a Curto Prazo: 
PC: Passivo Circulante; 
b) Comprovação de possuir índice de Endividamento igual ou inferior a 0,80 (zero vírgula oitenta), 
conforme dados retirados do Balanço Patrimonial, segundo a fórmula abaixo: 
IE = (PC + E.L.P) / AT 
Onde: 
IE: Índice de Endividamento; ELP: Exigível a Longo Prazo; 
PC: Passivo Circulante; 
AT: Ativo Total; 
 
3.3.4.2. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, emitida nos últimos 90 (noventa) dias da data da entrega dos envelopes. 
3.4. Para análise e julgamento da Qualificação Econômico-Financeira e da Qualificação Técnica, a 
Comissão poderá solicitar o assessoramento de órgãos técnicos, ou de profissionais especializados, 
sendo tal assessoramento manifestado de forma verbal e consignado em ata, ou por meio de parecer 
conclusivo, que será juntado aos autos. 
3.5. Da Autenticidade dos Documentos 
3.5.1. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou pela Comissão Permanente de Licitação, sendo 
obrigatória a apresentação dos originais para conferência, ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
3.5.2. Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 
protocolo ou apresentados por meio de cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 
3.5.3. Os documentos retirados pela Internet terão sua autenticidade certificada junto aos sites dos 
órgãos emissores, para fins de habilitação. 
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3.5.4. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também 
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de 
procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados 
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
3.6. Da Inabilitação 
3.6.1. Serão inabilitados os licitantes que: 
a) deixarem de atender às condições de participação ou quaisquer das exigências deste Edital; 
b) não apresentarem os documentos exigidos e/ou apresentarem qualquer dos documentos 
vencidos, incompletos, ilegíveis, contendo emendas, rasuras, entrelinhas, ou qualquer outro elemento 
que comprometa a sua autenticidade. 
3.6.2. A inabilitação do licitante importará em preclusão do seu direito de participar da fase de 
julgamento da proposta, respeitando o direito de recurso. 
3.6.3. Ultrapassada a fase de habilitação, não mais caberá inabilitar os licitantes por motivos 
relacionados com sua habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após a 
classificação dos interessados. 
 
 
4. PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE N° 2 
 
4.1. A proposta técnica deverá ser entregue no ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA,  
indevassável e hermeticamente fechado. 
4.1.1. A proposta deverá ser apresentada em formulário próprio da licitante, emitida por meio 
mecânico, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que não 
dificulte a exata compreensão do seu enunciado, devendo consignar as informações e documentos 
descritos no instrumento convocatório. 
4.2. A proposta técnica poderá ser encaminhada na forma do modelo 01 A anexo a este edital . 
4.3. Critérios para elaboração da proposta técnica: 
 

4.3.1- A Proponente deverá apresentar sua Proposta Técnica, redigida no idioma Português 

(Brasil), digitada em papel timbrado, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, devidamente assinada 

por quem de direito, conforme contido no modelo, sendo que os pontos assinalados pela 

proponente deverão ser devidamente comprovados através de documentação respectiva;  

 

I – EQUIPE RESPONSÁVEL (ER) 
 

 
 

 
II – EXPERIÊNCIA DA LICITANTE EM NÚMEROS DE CARGOS (ENC) 

 

Qualificação da Equipe Técnica Valoração por profissional Quant. Pontos 

Curso de Especialização 2,0 pontos   

Curso de Mestrado 4,0 pontos   

Curso de Doutorado 6,0 pontos   

TOTAL DE PONTOS:  
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4.4  - A Proposta Técnica será julgada com base nos documentos e informações entregues pelas 
licitantes, sendo pontuados conforme critérios a seguir estabelecidos. 

 
4.5 DOS REQUISITOS DE PONTUAÇÃO: 

 
I. EQUIPE RESPONSÁVEL (ER) – relação nominal, com os respectivos currículos resumidos 

assinados pelo profissional e comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante 

(contrato de prestação de serviço, registro em carteira de trabalho ou fazer parte do quadro 

societário da empresa) e comprovação da formação acadêmica profissional dos componentes da 

equipe técnica responsável pela organização e/ou operacionalização do concurso, por meio de 

certificado de conclusão do respectivo curso. O currículo de cada profissional deverá conter: 

identificação, escolaridade, cópia autenticada dos títulos e ser entregue em no máximo três (3) 

folhas de papel tamanho A4 e deverá conter data e assinatura do profissional, responsabilizando-

se pelas informações com a seguinte declaração: 

 

  
Declaro que faço parte da equipe técnica do (a) empresa ____________________________ e 
responsabilizo-me pelas informações prestadas neste currículo.  
 

____________________ (Cidade e UF), ____ de ________ de 2023. (Assinatura)  
 

 
A definição dos pontos do item EQUIPE RESPONSÁVEL será feita através do somatório das pontuações, 
respeitando-se os limites de pontuação mínima e máxima, atribuída de acordo com os seguintes critérios:  
 

Especialização 02 (dois) pontos por componente Máximo 3 pessoas 

Mestrado 04 (quatro) pontos por componente Máximo 5 pessoas 

Doutorado 06 (seis) pontos por componente Máximo 4 pessoas 

 
a) PONTUAÇÃO MÍNIMA: 24 (vinte e quatro) pontos; 

b) PONTUAÇÃO MÁXIMA: 50 (cinquenta) pontos;  

 

Evento Número de Candidatos       Quantidade de  
     Pontos por Evento 

            
 Concurso Público 

Até 1000 Candidatos 2,5 Pontos 

DE 1001 A 3000 CANDIDATOS 5,0 Pontos 

DE 3001 A 6000 CANDIDATOS 7,5 Pontos 

ACIMA DE 6001 CANDIDATOS 10,0 Pontos 
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Obs.: Caso seja apresentado mais de um título por profissional, será considerado apenas o de maior 
pontuação. 

 
    
     Para comprovação deverá ser apresentado:  
 

a) Comprovação de vínculo empregatício ou contratual do profissional com   a empresa; 
  

a) Comprovação da titulação do profissional apresentado, juntamente com o currículo deste 
(preferencialmente o Currículo Lattes). 

 
II. EXPERIÊNCIA DA LICITANTE EM NÚMERO DE CANDIDATOS (ENC) – comprovação de 

experiência em elaboração de provas, organização, aplicação e processamento de resultados em 

concurso público, processo seletivo para cargo ou emprego público, indicando instituição, número 

de cargos no referido concurso, apresentando atestado e/ou certificado emitido pelo contratante, 

que comprove as condições acima. A definição dos pontos da EXPERIÊNCIA DA LICITANTE EM 

NÚMERO DE CARGOS será apurada através do somatório das pontuações, respeitando-se o 

limite mínimo e máximo, conforme segue: 

 

 

      Evento Número De Candidatos Quantidade De       Quantidade de pontos              
por evento 

 
 

 
CONCURSO 

PÚBLICO 

      Até 1000 candidatos 2,5 
pontos 

  De 1001 a 3000 
candidatos 

5,0 
pontos 

       De 3001 a  6000 
Candidatos 

7,5 
pontos 

        Acima De 6001 a 
Candidatos 

10,0 
pontos 

 

a) PONTUAÇÃO MÍNIMA: 30 (trinta) pontos; 

b) PONTUAÇÃO MÁXIMA: 50 (cinquenta) pontos; 

c) Máximo de 8 (oito) atestados, limitados a 2 (dois) por categoria. 

 

4.6 - Serão consideradas classificadas, e, portanto, habilitadas à fase de julgamento das 

Propostas Comerciais, apenas os licitantes que tenham atingido a pontuação mínima estabelecida 

para cada um dos itens acima. 
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4.7 - A aferição da Pontuação Técnica (PT) de cada licitante corresponde ao somatório 

dos pontos da EQUIPE RESPONSÁVEL (ER) e da EXPERIÊNCIA DA LICITANTE EM NÚMERO 

DE CARGOS (ENC), respeitando-se os limites máximos e mínimos, conforme fórmula: 

PT = ER + ENC, onde:  

PT = Pontuação Técnica  

ER = Equipe Responsável  

ENC = Experiência da Licitante em Número de Cargos 

 

4.8 - Os documentos exigidos no item anterior deverão estar autenticados e relacionados 

conforme exemplo abaixo. 

 

 
 

4.9 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
4.9.1. Julgamento da Proposta Técnica  

  4.9.2. Para cada Proposta Técnica classificada, será atribuída uma Nota Técnica obtida após a 

somatória dos pontos obtidos conforme alínea “I” e “II” do item 14.1.       

4.9.3. Será desclassificada na fase de avaliação a proponente que não obtiver a valorização mínima 

de 30 (trinta) pontos, em cada alínea, em sua Proposta Técnica deste Edital.  

 4.9.4. Somente serão abertos os Envelopes nº 3, contendo as Proposta de Preço, dos proponentes 

que obtiverem a valorização mínima exigida no subitem 14.1. Aos proponentes que não obtiverem a 

valorização mínima será devolvido intacto o Envelope nº 3, mediante recibo, após transcorrido o prazo 

sem interposição de recurso ou na hipótese de desistência expressa do exercício deste direito ou após 

o julgamento dos recursos interpostos.  

15.2. Julgamento da Proposta de Preço 

 15.2.1 A pontuação referente a avaliação das propostas de preços será obtida da seguinte forma:  

a) As propostas de preços serão, primeiramente, classificadas por ordem crescente;  

b) O menor preço apresentado terá pontuação correspondente a 100 (cem) pontos;  

c) As demais propostas apresentadas terão uma valoração corresponde a diminuição de 5 (cinco) 

pontos em relação à imediatamente inferior;  

d) Caso haja duas ou mais propostas com o mesmo preço apresentado a pontuação será a mesma 

para as referidas propostas;  
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e) Se houver proposta de preços com apresentação de valor acima do teto máximo estabelecido, a 

mesma será consequentemente desclassificada. 

  

 
 
 
5. PROPOSTA COMERCIAL  ENVELOPE N° 3 
 
 
5.1. A proposta de preços deverá ser entregue no ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA COMERCIAL, 
indevassável e hermeticamente fechado. 
5.1.1. A proposta deverá ser apresentada em formulário próprio da licitante, emitida por meio 
mecânico, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que não 
dificulte a exata compreensão do seu enunciado, devendo consignar preço para o dia previsto para a 
abertura dos envelopes, de acordo com o ato convocatório. 
5.2. A proposta de preços poderá ser encaminhada na forma do modelo 01 anexo a este edital 
. 
5.3. As propostas deverão obedecer aos seguintes requisitos: 
a) A proposta deverá ser elaborada e apresentada de forma clara e precisa, em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas, em moeda corrente nacional, digitada ou datilografada, sem 
rasuras, emendas ou entrelinhas, datada e assinada pelo responsável legal ou pelo procurador. 
b) Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, excessivos 
ou manifestamente inexequíveis. 
c) A razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail de contato da licitante, deverão constar na 
proposta. 
d) Na proposta oferecida deve constar, obrigatoriamente, a descrição do objeto licitado. 
e) O valor global, não poderá ultrapassar o valor estimado pelo município descrito no Anexo do Edital. O valor 
global deverá vir expresso em algarismos e por extenso. 
f) Todos os tributos, impostos, a visita técnica mensal e demais despesas incidentes direta e 
indiretamente na prestação dos serviços do objeto desta licitação, deverão ser considerados como 
inclusos no preço global apresentado. 
g) Depois de abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 
h) A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas 
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de 
todas as disposições contidas neste certame e na proposta apresentada. 
i) O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a (60) sessenta dias, contados de sua 
apresentação, observado o disposto no § 3º, artigo 64, da Lei nº. 8.666/93. 
j) A licitante deverá inserir na proposta o número do banco, agência e conta. 
5.4. Não serão aceitas propostas que apresentem vantagens não previstas no Termo de Referência e 
no Edital de Licitação, ou ainda, aquelas que ofereçam preços ou vantagens baseadas em ofertas de 
outras licitantes. 
5.5. Não serão aceitas as propostas enviadas via fax, e-mails e similares. 
5.6. O proponente é inteiramente responsável pela elaboração de sua proposta, devendo fazê-la 
conforme especificação, não sendo aceitas, em hipótese alguma, alegações posteriores de cotações 
emitidas errôneas ou incompletas deste edital, sujeitando-se às penalidades legais. 
5.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto aos 
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preços, prazos, ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos 
originais, salvo as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, 
sem nenhuma alteração do conteúdo das condições referidas. 
5.8. Os preços propostos compreenderão todos os custos diretos e indiretos e demais despesas 
necessárias à completa execução do objeto da licitação. Os preços devem ser cotados em moeda 
nacional, devendo incluir impostos, taxas, seguro e outros encargos que incidam ou venham a incidir 
sobre o objeto licitado. Havendo divergência entre os preços unitário e global, prevalecerá o de menor 
preço. 
5.9. A licitante proponente deverá informar os dados da pessoa que irá assinar o Contrato, caso a 
empresa seja declarada vencedora do certame, contudo a ausência dessa informação não o 
desclassificará. 
5.10. Será desclassificada a proposta que fizer menção a qualquer correção ou atualização monetária 
e, ainda, aquela que condicionar as disposições não contidas neste Edital ou que sejam 
apresentadas de forma condicionada. 
5.11. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todas as 
informações fornecidas para execução dos serviços. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou 
omissões, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão Permanente de 
Licitação, no prazo estabelecido para impugnação do edital, para fins de esclarecimento por parte 
deste colegiado. 
5.12. Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às 
características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, 
equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos 
originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão 
analisadas pela Comissão Permanente de Licitação. 
5.13. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros 
aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do 
item, quando prevalecerá sempre o primeiro. 
5.14. A falta de data e/ou assinatura da proposta somente poderá ser suprida pelo representante 
legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo 
desclassificado a licitante que não satisfizer tal exigência; 
5.15. Serão desclassificadas as propostas que não obedecerem às exigências do Edital, que 
imponham condições ou ainda quando forem vagas, omissas e/ou apresentem irregularidades e/ou 
defeitos capazes de impedir ou dificultar o julgamento objetivo das propostas comerciais. 
5.16. Para a verificação das propostas, a Comissão poderá solicitar o assessoramento de órgãos 
técnicos, ou de profissionais especializados, sendo tal assessoramento manifestado de forma verbal 
e consignado em ata, ou por meio de parecer conclusivo, que será juntado aos autos. 
5.17. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta, ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimo a qualquer título. 
5.18. A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item, e, ainda, o global da proposta, 
conforme documentos exigidos e constantes do presente instrumento convocatório. 
5.19. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e 
também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se qualquer 
valor além dos centavos. 
 

 
6. ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
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6.1. No local, data e horário especificados no item 6.6 deste Edital serão abertos os envelopes de 
Documentação, em reunião pública, de prévia ciência das licitantes. 
6.2. Serão julgadas inabilitadas as licitantes que deixarem de atender às exigências de habilitação 
contidas neste Edital e em seus anexos, ou cujos documentos estejam com prazo de 
validade expirado. 
6.3. A ocorrência de fato superveniente que possa acarretar a inabilitação da licitante deverá ser 
comunicada à Comissão, no momento que ocorrer. 
6.4. O resultado da Habilitação será comunicado na reunião de julgamento, via e-mail ou através de 
publicação na Impressa Oficial e Jornal de circulação local, franqueando-se os documentos às 
licitantes presentes ou aos seus representantes. 
6.4.1. A inabilitação da licitante importa em preclusão do direito de participar das fases seguintes. 
6.5. Na mesma sessão inicial poderão ser abertos os envelopes contendo as propostas das 
licitantes habilitadas, ressalvando o disposto no subitem 10.6, abaixo, desde que haja desistência 
expressa de recurso por parte de todas as licitantes. 
6.6. Havendo manifestação por parte de qualquer licitante no sentido de apresentar recurso, a 
Comissão Permanente de Licitações consignará, em ata, a referida manifestação e, observados os 
prazos para recursos, designará, posteriormente, a data de abertura das “Propostas”, dando prévia 
ciência às licitantes através de e-mail ou publicação na Impressa Oficial e Jornal de circulação local 
ou na própria sessão. 
6.7. Decididos os recursos interpostos ou, ainda, decorrido o prazo legal para sua interposição, a 
Comissão devolverá às licitantes julgadas inabilitadas os envelopes da “Proposta”, inviolados, 
podendo, todavia, retê-los até o final do certame. 
6.8. No caso de inabilitação de todos os interessados ou desclassificação de todas as propostas, a 
Comissão Permanente de Licitações poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, conforme disposto no § 3o do art. 48 
da Lei 8.666/93. 
6.9. Serão desclassificadas todas as propostas que não cumprirem as formalidades, condições e 
cláusulas previstas neste edital. 
 
 
 
7. ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL E CLASSIFICAÇÃO E FÓRMULAS DE 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E COMERCIAL 
 
Abertura e Julgamento da Proposta Comercial 
7.1. Os envelopes da Proposta Comercial serão abertos em dia e horário a serem determinados pela 
Comissão Permanente de Licitações, em reunião pública, de prévia ciência das licitantes, esgotado o 
prazo de recursos, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
7.1.1 A pontuação referente a avaliação das propostas de preços será obtida da seguinte forma:  
a) As propostas de preços serão, primeiramente, classificadas por ordem crescente;  
b) O menor preço apresentado terá pontuação correspondente a 100 (cem) pontos;  
c) As demais propostas apresentadas terão uma valoração corresponde a diminuição de 5 (cinco) pontos em 
relação à imediatamente inferior;  
d) Caso haja duas ou mais propostas com o mesmo preço apresentado a pontuação será a mesma para as 
referidas propostas;  
e) Se houver proposta de preços com apresentação de valor acima do teto máximo estabelecido, a mesma será 
consequentemente desclassificada. 
7.2. As propostas serão examinadas e rubricadas pela Comissão Permanente de Licitações, bem 



Prefeitura Municipal de Carandaí 
“União e Compromisso com o Povo” 

ADM 2021 - 2024 
 

15 

Prefeitura Municipal de Carandaí 
Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro. Carandaí-MG 
www.carandai.mg.gov.br 

como pelas proponentes ou seus representantes presentes. 
7.3. Serão desclassificadas as Propostas apresentadas em desacordo com o presente Edital e seus 
anexos, ou que apresentem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 
48 da Lei 8.666/93. 
7.4. A presente licitação será julgada em função do tipo “TÉCNICA E PREÇO”, classificando-se em 
primeiro lugar a licitante cuja proposta estiver de acordo com as especificações do Edital e anexos. 
7.5. A omissão voluntária ou involuntária do prazo de validade da proposta poderá ser considerada e 
aceito pela Comissão como sendo o determinado neste Edital, dentro de seu limite mínimos. 
7.6. No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitações poderá, a seu critério, 
solicitar assessoramento técnico a órgãos, comissões técnicas especializadas ou profissionais com 
formação acadêmica pertinente ao objeto licitado, de forma a fundamentar as decisões, podendo 
ainda, a seu critério, serem reservadas as reuniões de classificação e do julgamento das propostas. 
7.7. Não serão consideradas, para efeito de julgamento, quaisquer vantagens ou condições não 
previstas no presente Edital, ou preços baseados em ofertas de outras licitantes. 
7.8. Em caso de empate entre duas ou mais licitante, o desempate dar-se-á por sorteio, obedecidas 
as disposições contidas no parágrafo 2º do Art. 45 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. O sorteio 
será realizado independentemente da presença das licitantes convocadas. 
7.10. Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 
microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedor individual (MEI). 
7.11. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada, nos termos previstos na LC 123/06, alterada pela LC 147/14. 
7.12. No caso de empate em duas ou mais propostas, tendo dentre elas microempresa ou empresa 
de pequeno porte, proceder-se-á da seguinte forma: 
7.12.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
7.12.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 7.10 acima, serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem na 
hipótese do item 11.11 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
7.12.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.11 deste Edital, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.12.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.10 e seguintes, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.12.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada, pela 
Comissão, para apresentar verbalmente nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob 
pena de preclusão, que deverá ser entregue datilografada ou equivalente em papel timbrado da 
empresa, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da comunicação do resultado, lavrado em 
Ata. 
7.13. O disposto no item 11.10 somente se aplicará quando a proposta mais bem classificada não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.14. O julgamento das propostas é privativo da Comissão Permanente de Licitação, que contará 
com o apoio da Comissão Técnica Especial nomeada pela Portaria nº 22/2021, de 04 de janeiro de 
2021, responsável pela análise técnica; 
7.15. No julgamento serão observados os dispositivos da Lei Federal 8.666/93 e alterações 
posteriores e as disposições deste Edital; 
7.16. Do julgamento será lavrada ata circunstanciada em que será proclamado o resultado 
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classificatório das propostas. 
7.17. A Comissão de Licitações verificará se as propostas atendem as condições estabelecidas 
neste Edital e nos seus anexos, desclassificando as que não satisfizerem as suas exigências, no todo 
ou em parte. 
7.18. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Não atendam aos requisitos deste instrumento convocatório; 
b) Apresentem preços simbólicos, de valor zero, superestimados ou manifestamente inexequíveis, 
incompatíveis com os preços e insumos de mercado, assim considerados nos termos do disposto no 
art. 44, §3º e art. 48, incisos I e II, da Lei Federal 8.666/93; 
c) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes do Anexo III deste edital. 
d) Apresentem preços baseados em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução 
sobre a de valor menor; 
e) Contenham em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidades ou defeito de 
linguagem capazes de dificultar o julgamento. 
f) Havendo divergência entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por 
extenso, prevalecerá este último; 
7.19. No julgamento das propostas será considerada vencedora, nos termos do art. 45, §1°, inciso 
III, da Lei 8.666/93, a Proponente que alcançar a melhor técnica e preço, desde que atendidas todas 
as exigências contidas neste Edital e seus anexos. 
 
8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - Sendo a presente licitação do tipo “Técnica e Preço”, a avaliação da documentação e o julgamento das 
propostas técnica e comercial ocorrerá em duas fases, a saber: 
a) 1ª fase – Julgamento da proposta técnica, a cargo da Comissão. 
b) 2ª fase – Julgamento da proposta comercial. 
 

8.2 Julgamento Final  

8.2.1 A Nota Final será obtida de acordo com aplicação da seguinte fórmula:  

NF= NT x 0,6 + NP x 0,4   

 

 

Onde: NF= Nota Final.           

 NT= Nota Técnica. 

 NP= Nota de Preço.  

0,6= Peso atribuído à técnica.  

0,4= Peso atribuído ao preço. 

 

15.3.2 Sera considerada vencedora a licitante que obtver maior Nota Final (NF). 

 
8.4 - Não será efetuado nenhum tipo de arredondamento na apuração das pontuações. Os cálculos 
serão realizados até a segunda casa decimal, desprezando-se frações menores. 
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8.5 - À Comissão Permanente de Licitação fica reservado o direito de: 
a) Estabelecer prazo para definir a classificação final das propostas, suspendendo a reunião em decorrência de 
fato superveniente; 
b) Contar com o apoio da Comissão Técnica, nomeada com o fim específico de avaliar as propostas técnicas; 
c) Promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório; 
d) Rejeitar qualquer proposta, mediante parecer fundamentado. 
8.6 - No caso de empate da pontuação final entre duas ou mais propostas a Comissão Permanente de Licitação 
realizará sorteio entre as mesmas, para definição da empresa vencedora e da ordem de classificação das demais 
(caso sejam mais de duas as empatadas), conforme o § 2° do art. 3° c/c § 2° do art. 45 da Lei n° 8.666/93. 
8.7 - A Comissão Permanente de Licitação lavrará ata circunstanciada da sessão (constando objeções e 
impugnações, formuladas pelos concorrentes, os fundamentos das desclassificações e das seleções efetuadas e 
a classificação ordinal dos licitantes), que posteriormente será lida e assinada pelos presentes. 
8.8 - O resultado da análise das Propostas Técnica e Comercial constará de Ata de Julgamento e será publicado 
no Diário Oficial, no portal eletrônico do Município e no Quadro de Publicidade da Prefeitura, salvo se presentes 
todos os licitantes no ato em que foi proferida a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata, abrindo-se o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos nos 
termos da Lei nº 8.666/93. 
 
9. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
9.1. Até a assinatura do termo de contrato, o Município de Carandaí poderá desclassificar, por despacho 
fundamentado, qualquer proponente sem que lhe caiba indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, havendo conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento 
da licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 
9.2. A execução dos serviços dar-se-á mediante termo de contrato, a ser firmado entre o Município e a proponente 
vencedora da licitação, após homologação da licitação. 
9.3. A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de contrato num prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, sob pena de desclassificação, sujeitando-se, ainda, às penalidades previstas em lei. 
9.4. Por ocasião da assinatura do contrato, oriundo desta licitação, a empresa vencedora passará ser denominada 
CONTRATADA. 
 
10. RECURSOS 
10.1. É facultado a qualquer proponente formular reclamações e impugnações no transcurso das sessões públicas 
da licitação, para que constem em ata dos trabalhos. 
10.2. Na ata de abertura das propostas, poderão ser registradas observações feitas pelas proponentes. A 
Comissão de Licitações poderá considerá-las ou não para efeito de julgamento. Na hipótese de sua não 
consideração, a proponente interessada, poderá interpor recurso administrativo num prazo máximo de 05 (cinco) 
dias, sem efeito suspensivo. 
10.3. A Comissão de Licitações, bem como as proponentes devem observar o disposto no Artigo 109 da Lei 
Federal N° 8.666/93 e suas alterações. 
10.4. Os recursos interpostos fora do prazo legal não serão recebidos. 
 
11. PRAZOS 
11.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados de sua assinatura e publicação. A 
execução dos serviços deverá ser iniciada no prazo constante da ordem de serviço emitida pelo Município, tudo 
conforme anexo II deste edital. 
11.2. Somente será admitida alteração dos prazos nas seguintes situações: 
a) Por motivo de força maior ou caso fortuito, ou quaisquer acontecimentos que fujam ao controle seguro de 
qualquer uma das partes interessadas ou ainda pela ocorrência de fatos supervenientes. 
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b) Os motivos de força maior ou caso fortuito deverão ser comunicados por escrito e devidamente comprovados 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência. 
 
12. DA RESCISÃO 
 
12.1 – A Prefeitura Municipal de Carandaí poderá considerar rescindido o contrato, independentemente de 
qualquer notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses, além das previstas no artigo 
78, I a XII e XVII da Lei nº 8.666/93, e nos seguintes dispositivos: 
a) Inadimplemento de qualquer das obrigações prevista no contrato; 
b) Falência, insolvência ou dissolução do contratado; 
c) Transferência ou cessão total ou parcial do contrato a terceiros; e 
d) Utilização do contrato como garantia do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado perante 
terceiros. 
 
13. PENALIDADES 
13.1 - As penalidades estão definidas no Termo de Referência – Anexo II. 
 
14. FISCALIZAÇÃO  
14.1 – As regras da fiscalização estão definidas no Termo de Referência – Anexo II. 
 
 
15. PAGAMENTO 
15.1 As medições deverão corresponder a períodos mensais, podendo excepcionalmente, corresponder ao 
período inferior, nos casos de término do contrato, ou ainda, em casos de suspensão temporária do serviço, por 
ordem da CONTRATANTE.  
15.2 A emissão da nota fiscal pela CONTRATADA será autorizada pela Administração Pública acompanhada do 
relatório mensal de serviços realizados.  
15.3 O pagamento será efetuado em moeda corrente brasileira até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação 
da fatura do relatório mensal de serviços realizados, devidamente protocolados, desde que atendidas as condições 
para liberação das parcelas 
15.4. O faturamento deverá ser feito mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura e protocolado, na sede da 
Prefeitura Municipal. 
 
16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 - As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital; 
16.2 - Fica assegurado à autoridade superior da PREFEITURA MUNICIPAL, no interesse da Administração, o 
direito de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada. 
16.3 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
16.4 - O resultado desta licitação, bem como todo ato que seja necessário dar publicidade, deverá ser publicado 
no Diário Oficial do Municipio. 
16.5 - A Comissão Permanente de Licitação deverá anular o certame diante de constatada ilegalidade. 
16.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A PREFEITURA 
MUNICIPAL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
resultado do processo licitatório. 
16.7 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
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16.8 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
16.9 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 
e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 
16.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura. Considerar-se-ão 
dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
16.11 - O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do licitante, desde 
que seja possíveis a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da 
sessão pública da licitação. 
16.12 - Em caso de desfazimento deste processo licitatório, ele será devidamente motivado, sendo assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
16.13 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação para 
contratação ou pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos 
neste certame. 
16.14 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e 
seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, preferencialmente por 
mensagem eletrônica para licitacao@carandai.mg.gov.br com confirmação de recebimento por resposta do E-mail 
ou protocolado na Secretaria da Prefeitura Municipal – Praça Barão de Santa Cecilia, 68 - Centro, Carandaí - MG, 
36280-024. 
16.15 - A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação. 
16.16 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a matéria. 
16.17 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1º do Art. 41, da Lei nº 8666/93. 
16.18 – Integram o presente Edital todas as instruções, observações e restrições contidas nos seguintes ANEXOS: 
 
17. ARBITRAMENTO E FORO 
17.1. Toda controvérsia ou reclamações relativas ao termo de contrato de empreitada ou dele decorrente será 
resolvida mediante arbitramento, segundo estabelecido nas leis brasileiras. Cada parte designará um perito e 
esses assim indicados designarão um terceiro perito desempatador se, juntos, não tiverem dirimido e resolvido a 
controvérsia. 
17.2. A interpretação dos termos do contrato de empreitada decorrente deste Edital serão regidas pelas leis 
brasileiras, na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 42 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, a juízo da entidade 
licitadora, cujo Foro eleito é o da Comarca da cidade de Carandaí, Estado de Minas Gerais que terá jurisdição e 
competência sobre qualquer controvérsia resultante deste Edital e do respectivo contrato de empreitada, inclusive 
execução de eventuais arbitramentos feito, constituindo assim, o foro de eleição. 
 

Carandaí/MG, 05 de janeiro de 2023. 
 
 
 

Matheus Alexandre da Silva Carvalho 
Presidente da CPL   
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MODELO N° 01. 
 
(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF) 
 
 
PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
Local, ___ de ____________________ de 2023. 
 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES  
 
Ref. Edital de Tomada de Preços N° ___/2023 - Processo N° ___/2023. 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta de preços relativo à prestação de serviços, objeto da 
Tomada de Preços em epígrafe, tendo como referência o dia, mês e ano acima consignados. 
 
O valor global proposto para execução dos serviços é de R$ __________________ (valor por extenso). 
 
O prazo de validade de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de abertura 
das propostas pela Comissão Permanente de Licitações. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura, sob carimbo, do responsável legal 

Nome : ______________________________________________ 
 
 
Número da Carteira de Identidade Órgão Emissor 
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MODELO N° 01 A. 
 
(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF) 
 
PROPOSTA TÉCNICA. 
 
Local, ___ de ____________________ de 2023. 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES  
 
Ref. Edital de Tomada de Preços N° ___/2023 - Processo N° ___/2023. 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação nossa Proposta Técnica objetivando concorrer à contratação dos 
referidos serviços, acompanhada da documentação relacionada abaixo. 
 
I. EQUIPE RESPONSÁVEL (ER): 
Relação nominal, com os respectivos currículos resumidos assinados pelo profissional e comprovação de 
vínculo profissional com a empresa licitante (contrato de prestação de serviço, registro em carteira de trabalho 
ou fazer parte do quadro societário da empresa) e comprovação da formação acadêmica profissional dos 
componentes da equipe técnica responsável pela organização e/ou operacionalização do concurso, por meio de 
certificado de conclusão do respectivo curso. 
 

Quesito I – EQUIPE RESPONSÁVEL (ER): 
Nome 

 
Grau de 
Especialização:  
 
Especialização, 
Mestrado ou 
Doutorado. 

 

Doc. Certificado ou 
equivalente. 

 

Pontuação Estimada 

 

    

    

    

 
II - EXPERIÊNCIA DA LICITANTE EM NÚMERO DE CANDIDATOS (ENC): 
Comprovação de experiência em elaboração de provas, organização, aplicação e processamento de resultados 
em concurso público, processo seletivo para cargo ou emprego público, indicando instituição, número de cargos 
no referido concurso, apresentando atestado e/ou certificado emitido pelo contratante, que comprove as condições 
acima. 
 

Quesito II – EXPERIÊNCIA DA LICITANTE EM NÚMERO DE CANDIDATOS (ENC): 
Municipio / ou órgão contratante  

 
Doc. atestado e/ou 
certificado emitido 
pelo contratante. 

 

Pontuação Estimada 
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_____________________________________________________ 

Assinatura, sob carimbo, do responsável legal 
Nome : ______________________________________________ 

 
 
Número da Carteira de Identidade Órgão Emissor 
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MODELO N° 02. 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO. 

 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
 
 
Ref. Edital de Tomada de Preços N° 001/2023 – Processo Licitatório N° 002/2023. 
 
 
 O signatário da presente, em nome da proponente declara, expressamente, que se submete às condições 
estabelecidas no Edital de Tomada de Preços em pauta, nos respectivos anexos e documentos, que acatará 
integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pela Comissão de Licitações do Município quanto à 
qualificação, apenas, das proponentes que haja atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral 
possibilidade de executar os serviços. 
 
 O signatário declara também total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à 
adjudicação, objeto do presente Edital. 
 
 Declara ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da 
habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 2, parágrafo 2° e Artigo 97 da 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações subsequentes. 
 
 
 
_________________________________________, ________ de __________________ de 2023. 
Local e data 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura, sob carimbo, do responsável legal 

Nome : ______________________________________________ 
 
 
 
 
Número da Carteira de Identidade Órgão Emissor 
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MODELO N° 03 
 
CARTA-CREDENCIAL. 
 
Local, ___ de ____________________ de 2023. 
 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
 
Ref. Edital de Tomada de Preços N° 001/2023 - Processo Licitatório N° 002/2023. 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
O abaixo assinado, ____________________________, portador da cédula de identidade RG n° __________, 

emitida por _______, na qualidade de responsável legal pela proponente ______________________________, 

vem, pela presente, informá-los de que o senhor _____________________________, portador da cédula de 

identidade RG n° __________, emitida por _______, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão 

de abertura da documentação de habilitação e propostas de preços, bem como assinar atas e demais documentos 

a que se referir a licitação em epígrafe. 

 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura, sob carimbo, do responsável legal 

 
 

Nome : ______________________________________________ 
 
 
 
 
Número da Carteira de Identidade Órgão Emissor 
 
 

 

 
Obs. Firma reconhecida do representante legal. 
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MODELO N° 04. 
 
DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. 
 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
 
Ref. Edital de Tomada de Preços N° 001/2023 - Processo Licitatório N° 002/2023. 
 
 
Objeto:  
 
 
Pela presente, o Senhor _____________________________________, representante legalmente constituído da 

empresa ____________________________________, declara haver tomado conhecimento dos termos e 

condições estabelecidas no Edital e seus respectivos anexos da Tomada de Preços acima mencionada e que se 

responsabiliza integralmente pela documentação e proposta apresentadas, respeitadas as condições previstas no 

Aviso de Licitação e no item 3 da 2ª Parte do referido Edital. Além disso, declara que tomou conhecimento de 

todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
 
 
 
 
_________________________________________, ________ de __________________ de 2023. 
Local e data 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura, sob carimbo, do responsável legal 

Nome: ______________________________________________ 
 
 
 
 
Número da Carteira de Identidade Órgão Emissor 
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MODELO 05. 
 
DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. 
 
 
Ref. Edital de Tomada de Preços N° 001/2023 - Processo Licitatório N° 002/2023. 
 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
 
Ref. Edital de Tomada de Preços N° ___/2023 - Processo N° ___/2023. 
 
 
 Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo no Edital e seus 
anexos que indicamos, de acordo com a legislação vigente, os responsáveis técnicos caso venhamos a vencer a 
referida licitação: 
 

1. Nome: 

Assinatura 

N° DO REGISTRO PROFISSIONAL OU Nº DO RG: 

DATA DO REGISTRO: 

TÍTULO: 

2. Nome: 

Assinatura 

N° DO REGISTRO PROFISSIONAL OU Nº DO RG: 

DATA DO REGISTRO: 

TÍTULO: 

3. Nome: 

Assinatura 

N° DO REGISTRO PROFISSIONAL OU Nº DO RG: 

DATA DO REGISTRO: 

TÍTULO: 

 
Declaramos outrossim, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais 
permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura, sob carimbo, do responsável legal 

Nome : ______________________________________________ 
 
 
Número da Carteira de Identidade Órgão Emissor 
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MODELO N° 06 
 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGARÁ MÃO DE OBRA INFANTIL 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
 
Ref. Edital de Tomada de Preços N° 001/2023 - Processo Licitatório N° 002/2023. 
 
Objeto: 
 
 
Declaramos, para os devidos fins de direito, que não empregaremos menores de 18 (dezoito) anos para trabalho 

noturno, insalubre ou perigoso, e que qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, à partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 
 
 
_________________________________________, ________ de __________________ de 2023. 
Local e data 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura, sob carimbo, do responsável legal 

Nome: ______________________________________________ 
 
 
 
 
Número da Carteira de Identidade Órgão Emissor 
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ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº. ___/2023 
REF. TOMADA DE PREÇOS 001/2023 
 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o Município de Carandaí/MG 
e a Empresa ______________________________, na forma abaixo: 
 
CONTRATANTE: Município de Carandaí/MG, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________________, neste ato representado 
pela seu Prefeito Municipal _________________________, portador do RG n° 
______________ e CPF n° __________________________, (nacionalidade, 
profissão, estado civil), residente e domiciliado 
______________________________________________________, no uso de suas 
atribuições estatutárias, conforme ata de posse ________, de ___ de _______ de 
________.  
 
CONTRATADA: (Nome completo da empresa) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
_____estabelecida na cidade (Avenida ou Rua), município me comarca de_____, 
Estado de______ , legalmente aqui representada na forma de seu (Contrato Social e 
Alterações subsequentes, sendo LTDA – Estado Social, conforme AGO ou AGE 
de_____/_____/_____devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de) pelo 
Senhor (nome completo, nacionalidade, profissão, estado civil), portador da cédula de 
identidade RG nº___ e do CPF nº___ residente e domiciliado na (Avenida ou Rua) na 
cidade de ____ e comarca de ____ o Estado de _____. 

 
 
1. DO OBJETO DO CONTRATO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
1.1. O objeto do presente contrato é contratação de serviços técnico-especializados destinados à realização 
de concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva do Quadro de Pessoal 
da Prefeitura Municipal de Carandaí, que se encontrarem vagos ou vierem a vagar na vigência do concurso, 
conforme especificações constantes no Anexo II do edital da TOMADA DE PREÇO 001/2023 e em demais 
anexos e modelos, previamente examinados pela CONTRATADA que examinou, ainda, detalhadamente as 
especificações e toda documentação de licitação respectiva, pelo que declara-se em condições de executar os 
serviços, em estreita observância com o indicado nas especificações e na documentação, objeto desta licitação, 
através do Edital, realizada que foi, sob o tipo técnica e preço e devidamente homologada pela CONTRATANTE. 
 
2. DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
2.1. Ficam integrados a este contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores são de 
conhecimento da CONTRATADA a qual neste ato declara conhecê-los e aceitá-los: atos convocatórios, edital de 
licitação, modelos, termo de referência e proposta da proponente vencedora. 
2.2. Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha a ser 
necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nos 
projetos, especificações, prazos ou normas gerais de serviços da CONTRATANTE. 
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3. DO VALOR 
3.1. O valor global, conforme com os preços constantes da proposta vencedora para execução dos serviços, objeto 
deste contrato é de R$ ____ (___) daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”. 
3.2. O pagamento da importância contida nesta cláusula correrá a conta dos recursos da seguinte dotação 
orçamentária:| ficha 0147| fontes: 100. 
 

 

4. DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 
4.1. A CONTRATANTE reserva-se no direito de acrescer ou reduzir, se julgar necessário, outros serviços até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste Contrato, conforme assim faculta os termos do 
parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666 de 21/06/93. 
 
 
5. DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento à contratada será efetuado em três etapas com base no Cronograma exposto a seguir, mediante 

crédito em conta corrente da CONTRATADA, por ordem bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar do 

recebimento da nota fiscal/fatura, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja 

fato impeditivo para o qual tenha concorrida a empresa contratada: 

 

a) 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato em até 10 (dez) dias após término das 

inscrições; 

b) 40% (quarenta por cento) do valor do contrato até 10 (dez) dias após a realização das 

provas; 

c) 10% (dez por cento) do valor do contrato até 10 (dez) dias após a entrega do 

resultado final. 

 

Número de inscrições efetivadas Valor a ser pago à contratada 

Até 7000 Valor fixo firmado em contrato 

Entre 7001 e 8000 Valor fixo + 80% do valor excedente das inscrições. 

Entre 8001 e 9000 Valor fixo + 60% do valor excedente das inscrições. 

Mais de 9000 Valor fixo + 50% do valor excedente das inscrições. 

 
6. DAS PENALIDADES 
6.1. As penalidades estão definidas no Termo de Referência – Anexo II. 

 
7. DA APLICAÇÃO DAS MULTAS 
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7.1. A aplicação das penalidades está definida no Termo de Referência – Anexo II. 
 
8. DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 
8.1. Os serviços deverão ser iniciados, no máximo, dentro de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da “Ordem de 
Serviço”. 
 
9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO 
9.1. A contratada deverá dar início aos serviços imediatamente após o recebimento da ordem de serviço, emitida 
após a assinatura do contrato de acordo com a Administração. 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
10.1. A CONTRATADA se obriga a: 

a) Assim que assinado o contrato administrativo, deverá ela dar inicio imediato na prestação dos serviços, 
mediante recebimento da ordem de serviço, em observância ao teor do contrato administrativo e, em 
observância ainda aos ditames da Lei Federal de licitação nº 8.666/93 e suas alterações, bem como os 
instrumentos estes que fazem parte integrante do presente instrumento convocatório/edital para todos os 
efeitos legais e de direito, independentemente da não transcrição. 

b) A Contratada, deverá prestar os serviços somente através da representante legal da empresa. 
c) Independentemente da fiscalização feita por servidor da Prefeitura Municipal Carandaí, a Contratada é a 

única e exclusiva responsável por danos e prejuízos que vier a causar a Prefeitura Municipal Carandaí 
ou a terceiros, em decorrência do descumprimento de obrigações e/ou declínio na qualidade da prestação 
dos serviços. 

d) No final do mês que originar a prestação dos serviços, a Contratada deverá emitir nota fiscal fatura. 
e) Durante a execução do contrato ou de suas eventuais prorrogações, a contratada se obriga a manter 

todas as condições de habilitação e qualificação, compatíveis com as obrigações assumidas, consoante 
ao que dispõe a Lei 8.666/93. 

f) A contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados, sem 
anuência expressa do contratante. 

10.2. A CONTRATANTE se obriga a: 
a) Constituir servidor devidamente habilitado para acompanhamento da execução do contrato administrativo 

conforme estabelece o art. 67 da Lei 8.666/93. 
b) Notificar extrajudicialmente a contratada e aplicar as sanções legais em decorrência do declínio na 

qualidade dos serviços e ou em decorrência de fatos supervenientes propensos a gerar prejuízos 
financeiros a Prefeitura Municipal Carandaí (MG) 

c) Notificar extrajudicialmente, quando o serviço não estiver a contendo. 
d) Disponibilizar ainda espaço físico e eventuais equipamentos e ou documentos para o desempenho das 

atividades dos técnicos quando da realização das visitas técnicas in loco (sede da Prefeitura Municipal 
Carandaí), para desempenho de suas atividades. 

e) Realizar o pagamento das parcelas mensais, no valor pactuado no futuro contrato administrativo, através 
da Tesouraria da Prefeitura, objeto de deposito bancário ou TED em nome da contratada, no prazo 
avençado. 

 
11. DA FISCALIZAÇÃO 
12.1. A fiscalização dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pela CONTRATANTE, através de profissionais 
qualificados a serem designados pela Contratante, os quais poderão realizar inspeções do objeto deste Contrato 
e CONTRATADA, com obrigação de oferecer todas as condições favoráveis à efetivação de qualquer providência. 
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12. DA VIGÊNCIA 
12.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. 
 
 
13. DA RESCISÃO 
 
13.1.O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de conformidade 
com o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93. 
13.2 Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, ao Contratante 
são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da citada Lei. 
13.3 Em observância ao interesse público o contrato administrativo poderá ser rescindido a qualquer momento 
sem ônus indenizatório, bem como podendo ser encerrado antecipadamente tão logo seja conhecido o resultado 
do desfecho do processo licitatório que será inaugurado. 
 
 
14. DOS CASOS OMISSOS 
19.1. Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor. 
 
 
15. DAS ALTERAÇÕES 
20.1. As inclusões ou alterações de qualquer elemento não constante do presente contrato serão efetuadas por 
TERMO ADITIVO que integrarão o presente Contrato para todos os fins e efeitos de direito. 
 
 
16. DO CONHECIMENTO DAS PARTES 
21.1. Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 
demais documentos vinculados ao presente Contrato, para nada mais reclamar, em tempo algum. 
 
 
17. DO FORO 
22.1. As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo comprimento deste Contrato, perante o foro da 
Comarca de Carandaí/MG, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, 
é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, inicial, intimação e outros 
atos em direito permitidos. 
Estando as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e para um 
mesmo efeito, na presença das testemunhas ao final arroladas, devendo ser este registrado e distribuído às 
respectivas partes, com comunicação aos demais envolvidos. 
 
 
Carandaí/MG, ___ de _________ de 2023. 

 
 

CONTRATANTE 
 
 
 

CONTRATADA 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. INTRODUÇÃO 
A Secretaria Municipal de Governo de CARANDAÍ/MG, diante da necessidade de atendimento as exigências 
constitucionais e de determinação judicial, além das necessidades de organização dos serviços públicos para 
preenchimento de vagas existentes e com base no levantamento da Comissão Especial de Pré-Edital de Concurso 
Público do Município de Carandaí, nomeada através do Decreto n° 6087/2022, conforme anexo, requer a contratação de 
uma instituição especializada para realização do CONCURSO PÚBLICO. 
Pelas exigências de qualificação especializada em gerenciamento e desenvolvimento de concurso público, além das 
questões de idoneidade e capacidade técnica, com atendimento às necessidades de melhor seleção dos futuros 
ingressantes aos serviços públicos de Carandaí, é que se manifesta pela contratação de instituição especializada nesta 
área, que seja referência no desenvolvimento institucional, em especial na área de ensino e educação, tendo expertise 
em gerenciamento e desenvolvimento de Concurso Público. 

2. DO OBJETO 
Contratação de serviços técnico-especializados destinados à realização de concurso público para provimento de cargos 
e formação de cadastro de reserva do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Carandaí, que se encontrarem vagos 
ou vierem a vagar na vigência do concurso. 

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 
 
3.1 Considerando a expiração do prazo de validade do último concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Carandaí 
em 2016 para o provimento de cargos efetivos, a existência de cargos vagos, bem assim que vários servidores do Quadro 
de Pessoal da Prefeitura Municipal de Carandaí preenchem os requisitos para aposentadoria, e tendo em vista a 
determinação legal prevista no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, que dispõe que a investidura em cargo ou 
emprego público depende de  
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo 
de sua validade, faz-se necessária a realização de concurso público para futuro provimento dos cargos vagos e que 
vierem a vagar. 
3.2 Buscando estabelecer um equilíbrio entre os dois objetivos (técnica e preço), em virtude do serviço aqui tratado, dado 
sua complexidade técnica, e com a finalidade de afastar o enquadramento como um serviço comum, o que implica a não 
aplicação do pregão, uma vez que a técnica passa a compor a nota final do certame, abrindo a possiblidade para que a 
despeito de apresentarem custos superiores empresas com técnica mais apurada vençam a disputa. Sugere-se que a 
comissão avalie os critérios mínimos solicitados, conforme o item 4.     
3.3 Atendendo o Princípio da Economicidade, optou-se pela realização do concurso público entre a administração direta 
e indireta, representando um ganho para a administração através da economia de escala, possibilitando também às 
empresas interessadas oferta de melhores preços. 
 

4. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
A Entidade contratada deverá possuir objeto social compatível com os serviços especializados em desenvolvimento 
institucional, ter expertise em gerenciamento e desenvolvimento de processos referente à realização de concurso, ter 
comprovada capacidade técnica. Conforme critérios abaixo: 
         
      Da Regularidade Fiscal, Trabalhista, Qualificação Econômico-financeira e Técnica: A empresa/instituição 
licitante deve, ainda, ter: 
 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica ou Certidão emitido(s) por no mínimo 01 (uma) pessoa jurídica do direito 
público ou privado, comprovando capacidade e aptidão técnica da instituição/empresa para o desenvolvimento 
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institucional, com fins de gerenciamento e desenvolvimento de concurso, processo seletivo ou processo de 
seleção de pessoal.  

b) Indicação de responsável técnico na área da administração; 
c) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
d) CND´s nas áreas federal, estadual e municipal, da sede da licitante; 
e) Prova de regularidade relativa à seguridade social (INSS); 
f) Certificado de Regularidade com o FGTS; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do Trabalho. 

      h) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação; 
i) Certidão negativa de licitante inidôneo, emitida pelo TCU. 
j) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93; 
k) Declaração de que não possui entre os membros dos órgãos de administração, deliberação ou de fiscalização da 
entidade, servidor público do Município de Carandaí/MG. 
 
     Obs.: A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes 
certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 
 
 

5. DA VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência contratual previsto para execução das atividades propostas neste Termo de Referência é de 12 
(doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 

6. DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
Escolas da rede Pública e/ou privada dentro do município de Carandaí que possam ser utilizadas durante dois fins de 
semanas consecutivos (preferencialmente domingo), período em que serão realizadas as provas. 
Para os cargos onde a legislação municipal prevê a necessidade de provas práticas, essas também serão realizadas em 
dias de fins de semana, definidos em edital e em até 30 (trinta) dias após a realização da prova objetiva. 
 

7. DA INSCRIÇÃO 
 
As inscrições deverão ser realizadas, EXCLUSIVAMENTE, no sítio eletrônico da Contratada, disponível 24 (vinte e quatro) 
horas, ininterruptamente, durante todo o período de inscrição. Para as pessoas que não tem acesso à internet, a Prefeitura 
Municipal de Carandaí poderá disponibilizar espaço para viabilizar as inscrições, ficando a cargo da empresa arcar com 
todas as despesas necessárias, inclusive equipamentos e disponibilização pessoal. 
 

8. DO CRONOGRAMA 
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. 
 

9. DOS CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

9.1 Cargos – Alfabetizado 
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9.2 Cargos - Nível Fundamental 
 

 
 

9.3  Cargos – Nível Médio/Técnico 
 

  CARGOS VAGAS VENCIMENTO 
INICIAL 

      CARGA HORÁRIA 

Auxiliar de Serviços Gerais 20 + CR R$ 1265,43 40h semanais 

Calceteiro 10 + CR R$1793,77 40h semanais 

Carpinteiro 02 + CR R$1793,77 40h semanais 

Conservador de estradas e logradouros 14 + CR R$ 1265,43 40h semanais 

Conservador de prédios público 04 + CR R$1793,77 40h semanais 

Operário 07+ CR R$ 1265,43 40h semanais 

Pintor 01 + CR R$1793,77 40h semanais 

  CARGOS VAGAS VENCIMENTO 
INICIAL 

      CARGA HORÁRIA 

Auxiliar Cuidador da Casa Lar 04 + CR R$ 1265,43 40h semanais 

Borracheiro 01 + CR R$1793,77 40h semanais 

Cozinheiro 09 + CR R$2352,78 40h semanais 

Mecânico 02 + CR R$1793,77 40h semanais 

Motorista 19 + CR R$2075,63 40h semanais 

Porteiro CR R$ 1265,43 40h semanais 

  CARGOS VAGAS VENCIMENTO 
INICIAL 

      CARGA HORÁRIA 

Agente Administrativo 10 + CR R$ 1793,77 40h semanais 

Agente de Almoxarifado da Creche Pró-Infância 01 + CR R$ 1716,61 40h semanais 

Agente Educador 10 + CR R$ 1602,00 40h semanais 

Assistente Escolar Especializado (AEE) 14 + CR R$ 1716,61 40h semanais 

Auxiliar de Distribuição de Alimentação Escolar 02 + CR R$ 1322,04 40h semanais 

Cadastrador 03 + CR R$ 1680,55 40h semanais 

Cuidador da Casa Lar 04 + CR R$ 1265,43 40h semanais 

Fiscal Ambiental 02 + CR R$ 2352,78 40h semanais 

Fiscal de Obras CR R$ 2352,78 40h semanais 

Fiscal de Posturas 01 + CR R$ 2352,78 40h semanais 

Fiscal Sanitário 01 + CR R$ 2352,78 40h semanais 

Monitor de Creche 05 + CR R$ 1242,00 40h semanais 

Operador de motoniveladora 02 + CR R$ 2075,63 40h semanais 

Operador de retroescavadeira 02 + CR R$ 2075,63 40h semanais 

Professor de Apoio à Aprendizagem 04 + CR R$ 1855,91 24h semanais 

Professor de Sala de Recursos 05 + CR R$ 2042,00 24h semanais 
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9.4 Cargos - Nível Superior 

Professor I 26 + CR R$ 2042,00 24h semanais 

Recepcionista 05 + CR R$ 1447,05 40h semanais 

Secretário Escolar  04 + CR R$ 2089,30 30h semanais 

Secretário Escolar da Creche Pró-Infância 01 + CR R$ 2785,72 40h semanais 

Técnico em Enfermagem 16 + CR R$ 1882,22 40h semanais 

Técnico em Informática 04 + CR R$ 1882,22 40h semanais 

Técnico em Meio Ambiente CR R$ 1882,22 40h semanais 

Técnico em Nutrição e Dietética 01 + CR R$ 1882,22 40h semanais 

  CARGOS VAGAS VENCIMENTO 
INICIAL 

      CARGA HORÁRIA 

Administrador de Redes 01 + CR R$ 3192,46 40h semanais 

Advogado – 20 horas 02 + CR R$ 2970,75 20h semanais 

Arquivista 01+ CR R$ 2970,75 40h semanais 

Assistente Social – 30 horas 02 + CR R$ 2914,14 30h semanais 

Auxiliar de Coordenação Pedagógica da Creche 
Pró-Infância 

01 + CR R$ 3072,92 40h semanais 

Bibliotecário CR R$ 3293,89 40h semanais 

Biólogo CR R$ 4424,87 40h semanais 

Cirurgião Dentista 01 + CR R$ 5041,66  

Contador CR R$ 3192,46 40h semanais 

Controlador Geral 01 + CR R$ 4705,55 40h semanais 

Coordenador Pedagógico da Creche Pró-Infância 01 + CR R$ 3401,20 40h semanais 

Engenheiro Civil 01 + CR R$ 6162,03 30h semanais 

Engenheiro de Florestal 01 + CR R$ 6162,03 30h semanais 

Especialista em Educação 03 + CR R$ 2353,30 24h semanais 

Farmacêutico 01 + CR R$ 4705,55 40h semanais 

Fiscal Tributário CR R$ 3192,46 40h semanais 

Fisioterapeuta – 30 horas 01 + CR R$ 2914,14 30h semanais 

Fonoaudiólogo – 30 horas 02 + CR R$ 2914,14 30h semanais 

Médico – Especialista em Saúde Mental 01 + CR R$ 7076,02  

Médico do Trabalho 01 + CR R$ 7076,02  

Médico Veterinário – 30 horas CR R$ 3752,65 30h semanais 

Nutricionista 03 + CR R$ 3293,89 40h semanais 

Professor de Creche Pró-infância 02 + CR R$ 2886,24 40h semanais 

Professor de Música CR R$ 1602,00 40h semanais 

Professor II - Artes CR R$ 28,68 h/a 22,5h/a de 50 minutos 
semanais 

Professor II - Ciências 03 + CR R$ 28,68 h/a 22,5h/a de 50 minutos 
semanais 
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10. DOS CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA                        DO MUNICÍPIO 
DE CARANDAÍ 

 

10.1 Cargos – Alfabetizado 

 
 
 

10.2 Cargos – Nível Médio/Técnico 

 
 
 

10.3 Cargos Nível Superior 

 
 

11.  DOS CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL SANT’ANA DE 
CARANDAÍ 

Professor II – Educação Física 07 + CR R$ 28,68 h/a 22,5h/a de 50 minutos 
semanais 

Professor II – Ensino Religioso CR R$ 28,68 h/a 22,5h/a de 50 minutos 
semanais 

Professor II – Geografia 03 + CR R$ 28,68 h/a 22,5h/a de 50 minutos 
semanais 

Professor II – História 03 + CR R$ 28,68 h/a 22,5h/a de 50 minutos 
semanais 

Professor II – Inglês 02 + CR R$ 28,68 h/a 22,5h/a de 50 minutos 
semanais 

Professor II – Matemática 02 + CR R$ 28,68 h/a 22,5h/a de 50 minutos 
semanais 

Professor II – Português 01 + CR R$ 28,68 h/a 22,5h/a de 50 minutos 
semanais 

 Psicólogo – 30 horas 04 + CR R$ 2914,14 22,5h/a de 50 minutos 
semanais 

CARGOS VAGAS VENCIMENTO 
INICIAL 

      CARGA HORÁRIA 

Auxiliar de Serviços Gerais 01 + CR R$ 1265,43 40h semanais 

CARGOS VAGAS VENCIMENTO 
INICIAL 

      CARGA HORÁRIA 

Agente Administrativo 01 + CR R$ 1793,77 40h semanais 

CARGOS VAGAS VENCIMENTO 
INICIAL 

      CARGA HORÁRIA 

Analista Previdenciário 01 + CR R$ 4312,83 40h semanais 

Contador 01 + CR R$ 3192,46 40h semanais 
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11.1 Cargos – Alfabetizado 
 

CARGOS VAGAS VENCIMENTO  
INICIAL 

   CARGA HORÁRIA 
 

Auxiliar de Serviços Gerais 04 + CR R$ 1265,43 40h semanais 

 
 

11.3 Cargos – Nível Médio/Técnico 
 

CARGOS VAGAS VENCIMENTO  
INICIAL 

  CARGA HORÁRIA 
 

Técnico em Enfermagem 16 + CR R$ 1882,22 40h semanais 

 
Total das vagas ofertadas: 274 (duzentos e setenta e quatro). 
Considerando o estudo de vagas em concursos da região, é estimado o número de vagas bem como concursos recentes 
realizados em Carandaí e Região, é estimado um número aproximado de 7.000 inscritos, conforme quadro abaixo. 
 
 

Concurso Vagas Inscritos Candidatos x vaga 

Concurso Prefeitura de Cristiano Otoni – 2019 50 2028 40,56 

Concurso Prefeitura de Ouro Branco – 2022 375 11509 30,69 

Concurso Prefeitura de Caranaíba 92 1465 15,92 

Média 29,01 

 
 
 

12. DAS ETAPAS DO CONCURSO       

12.1 Com base em uma análise feita com vários editais de nível municipal, o concurso será composto por 
provas objetivas e provas de títulos, conforme detalhado no item 12.2. Serão convocados para as provas 
de títulos os aprovados até o número de 5 (cinco) vezes as vagas ofertadas em edital. Todas as questões 
deverão ser inéditas, de múltipla escolha, com 04 (quatro) assertivas cada, sendo apenas uma a correta. 
As provas ocorrerão em dois turnos no domingo, sendo em um aplicado provas de nível médio e no outro 
as provas de nível superior e fundamental.  

12.2   Das provas objetivas: 
 
a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; 
Nível Alfabetizado : 10 questões de Português, 10 questões de Matemática e 05 questões de Atualidades. 
Fundamental Completo: 15 questões de Português, 10 questões de Matemática e 05 questões de Atualidades. 
Médio/Técnico: 15 questões de Português, 05 questões de Informática, 10 questões de Conhecimentos Específicos, 10 
questões de Legislação. 
Médio/Técnico Saúde: 10 questões de Português, 06 questões SUS/Saúde Pública, 04 questões de Informática, 08 
questões de Conhecimentos Específicos e 07 questões de Legislação. 
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Nível Superior: 15 questões Português, 05 questões de Informática, 10 questões de Legislação, 10 questões de 
Conhecimentos Específicos. 
Nível Superior Saúde: 10 questões Português, 05 questões de Legislação, 05 questões de Informática, 10 questões 
SUS/Saúde Pública, 10 questões de Conhecimentos Específicos. 
Nível Superior Educação: 10 questões Português, 05 Legislação, 05 questões de Informática, 10 conhecimentos 
pedagógicos, 10 questões de Conhecimentos Específicos. 
 
Legislação trará um conteúdo sobre conhecimentos gerais do município de Carandaí, Estatuto dos Servidores e Lei 
Orgânica. 
Prova de Títulos: cada título apresentado será avaliado seguindo as orientações do Edital; 
Todas as questões deverão ser inéditas, de múltipla escolha, com 04 (quatro) assertivas cada, sendo apenas uma a 
correta. 
 

13. CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
A Entidade contratada deverá possuir objeto social compatível com os serviços especializados em desenvolvimento 
institucional, ter expertise em gerenciamento e desenvolvimento de processos referente à realização de concurso, ter 
comprovada capacidade técnica, ser de renome e com elevada reputação no setor e ter comprovada idoneidade, 
conforme comprovações exigidas no edital e seus anexos. 
 
Da Regularidade Fiscal, Trabalhista, Qualificação Econômico-financeira e Técnica: A empresa/instituição licitante 
deve, ainda, ter: 
 

b) Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestado fornecido por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado suficientes à comprovação da aptidão, com objeto compatível ao licitado, na forma do 
artigo 30, §4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, preferencialmente sendo indicado a descrição 
de forma clara e evidente do serviço fornecido, em papel timbrado, indicando os dados da empresa vencedora, 
assim como, da empresa fornecedora do atestado, de forma a permitir possível diligência para esclarecimentos. 

OBS: Nos termos do art. 43, §3º da Lei 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, se julgar necessário, 
poderá solicitar, dentre outros documentos a apresentação de cópia da Nota Fiscal para comprovar o Atestado de 
Capacidade Técnica, ou ainda, poderá averiguar “in loco” a veracidade do mesmo. 
 
b)  Licença ou Alvará de Funcionamento emitida pelo Departamento de Fazenda Municipal da sede da Empresa Licitante. 
 
c) Prova de registro e quitação junto ao CRA-Conselho Regional de Administração, em nome da empresa e de seus 
responsáveis técnicos; 
 
d) Comprovação da EQUIPE TÉCNICA por meio do encaminhamento dos seguintes documentos: 

• Relação nominal dos componentes da Equipe Técnica - pessoal envolvido no planejamento, organização, 
execução, processamento e resultados finais do concurso público; 

• Currículos dos respectivos profissionais relacionados na Equipe Técnica, os quais deverão conter identificação, 
escolaridade e experiência na realização de concurso público; 

• 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; 

• 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 empresa e/ou instituição a qual faz parte). 



Prefeitura Municipal de Carandaí 
“União e Compromisso com o Povo” 

ADM 2021 - 2024 
 

39 

Prefeitura Municipal de Carandaí 
Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro. Carandaí-MG 
www.carandai.mg.gov.br 

• 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. 

 
Obs.: A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes 
certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 
 
13.1 Outros Documentos: 
 

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação; 

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93; 

c) Declaração de que não possui entre os membros dos órgãos de administração, deliberação ou de fiscalização 
da entidade, servidor público do Município de Carandaí/MG. 

 

14.  DA PROPOSTA TÉCNICA 
14.1- A Proponente deverá apresentar sua Proposta Técnica, redigida no idioma Português (Brasil), digitada em papel 
timbrado, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, devidamente assinada por quem de direito, conforme contido no modelo, 
sendo que os pontos assinalados pela proponente deverão ser devidamente comprovados através de documentação 
respectiva;  
 
I – EQUIPE RESPONSÁVEL (ER) 
 

 
 
 
II – EXPERIÊNCIA DA LICITANTE EM NÚMEROS DE CARGOS (ENC) 
 

 
 
 
14.2  - A Proposta Técnica será julgada com base nos documentos e informações entregues pelas licitantes, sendo 
pontuados conforme critérios a seguir estabelecidos. 
 
14.3 DOS REQUISITOS DE PONTUAÇÃO: 
 

Qualificação da Equipe Técnica Valoração por profissional Quant. Pontos 

Curso de Especialização 2,0 pontos   

Curso de Mestrado 4,0 pontos   

Curso de Doutorado 6,0 pontos   

TOTAL DE PONTOS:  

Evento Número de Candidatos       Quantidade de  
     Pontos por Evento 

            
 Concurso Público 

Até 1000 Candidatos 2,5 Pontos 

DE 1001 A 3000 CANDIDATOS 5,0 Pontos 

DE 3001 A 6000 CANDIDATOS 7,5 Pontos 

ACIMA DE 6001 CANDIDATOS 10,0 Pontos 
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I. EQUIPE RESPONSÁVEL (ER) – relação nominal, com os respectivos currículos resumidos assinados pelo profissional 
e comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante (contrato de prestação de serviço, registro em carteira de 
trabalho ou fazer parte do quadro societário da empresa) e comprovação da formação acadêmica profissional dos 
componentes da equipe técnica responsável pela organização e/ou operacionalização do concurso, por meio de 
certificado de conclusão do respectivo curso. O currículo de cada profissional deverá conter: identificação, escolaridade, 
cópia autenticada dos títulos e ser entregue em no máximo três (3) folhas de papel tamanho A4 e deverá conter data e 
assinatura do profissional, responsabilizando-se pelas informações com a seguinte declaração: 
 

  
Declaro que faço parte da equipe técnica do (a) empresa ____________________________ e responsabilizo-me pelas 
informações prestadas neste currículo.  
 
____________________ (Cidade e UF), ____ de ________ de 2023. (Assinatura)  
 

 
A definição dos pontos do item EQUIPE RESPONSÁVEL será feita através do somatório das pontuações, respeitando-
se os limites de pontuação mínima e máxima, atribuída de acordo com os seguintes critérios:  
 

Especialização 02 (dois) pontos por componente Máximo 3 pessoas 

Mestrado 04 (quatro) pontos por componente Máximo 5 pessoas 

Doutorado 06 (seis) pontos por componente Máximo 4 pessoas 

 
a) PONTUAÇÃO MÍNIMA: 24 (vinte e quatro) pontos; 
b) PONTUAÇÃO MÁXIMA: 50 (cinquenta) pontos;  
 
Obs.: Caso seja apresentado mais de um título por profissional, será considerado apenas o de maior pontuação. 
 
 
     
     Para comprovação deverá ser apresentado:  
 

b) Comprovação de vínculo empregatício ou contratual do profissional com   a empresa; 
  

c) Comprovação da titulação do profissional apresentado, juntamente com o currículo deste (preferencialmente o 
Currículo Lattes). 

 
II. EXPERIÊNCIA DA LICITANTE EM NÚMERO DE CANDIDATOS (ENC) – comprovação de experiência em elaboração 
de provas, organização, aplicação e processamento de resultados em concurso público, processo seletivo para cargo ou 
emprego público, indicando instituição, número de cargos no referido concurso, apresentando atestado e/ou certificado 
emitido pelo contratante, que comprove as condições acima. A definição dos pontos da EXPERIÊNCIA DA LICITANTE 
EM NÚMERO DE CARGOS será apurada através do somatório das pontuações, respeitando-se o limite mínimo e 
máximo, conforme segue: 
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      Evento Número De Candidatos Quantidade De       Quantidade de pontos              
por evento 

 
 
 
CONCURSO PÚBLICO 

      Até 1000 candidatos 2,5 pontos 

  De 1001 a 3000 candidatos 5,0 pontos 

       De 3001 a  6000 Candidatos 7,5 pontos 

        Acima De 6001 a Candidatos 10,0 pontos 

 
a) PONTUAÇÃO MÍNIMA: 30 (trinta) pontos; 
b) PONTUAÇÃO MÁXIMA: 50 (cinquenta) pontos; 
c) Máximo de 8 (oito) atestados, limitados a 2 (dois) por categoria. 
 
14.4 - Serão consideradas classificadas, e, portanto, habilitadas à fase de julgamento das Propostas Comerciais, apenas 
os licitantes que tenham atingido a pontuação mínima estabelecida para cada um dos itens acima. 
14.5 - A aferição da Pontuação Técnica (PT) de cada licitante corresponde ao somatório dos pontos da EQUIPE 
RESPONSÁVEL (ER) e da EXPERIÊNCIA DA LICITANTE EM NÚMERO DE CARGOS (ENC), respeitando-se os limites 
máximos e mínimos, conforme fórmula: 
PT = ER + ENC, onde:  
PT = Pontuação Técnica  
ER = Equipe Responsável  
ENC = Experiência da Licitante em Número de Cargos 
 
14.6 - Os documentos exigidos no item anterior deverão estar autenticados e relacionados conforme exemplo abaixo. 
 

15.  CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
15.1. Julgamento da Proposta Técnica  
15.1.1. Para cada Proposta Técnica classificada, será atribuída uma Nota Técnica obtida após a somatória dos pontos obtidos 
conforme alínea “I” e “II” do item 14.1.       
15.1.2. Será desclassificada na fase de avaliação a proponente que não obtiver a valorização mínima de 30 (trinta) pontos, 
em cada alínea, em sua Proposta Técnica deste Edital.  
15.1.3. Somente serão abertos os Envelopes nº 3, contendo as Proposta de Preço, dos proponentes que obtiverem a 
valorização mínima exigida no subitem 14.1. Aos proponentes que não obtiverem a valorização mínima será devolvido intacto 
o Envelope nº 3, mediante recibo, após transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou na hipótese de desistência 
expressa do exercício deste direito ou após o julgamento dos recursos interpostos.  
15.2. Julgamento da Proposta de Preço 
15.2.1 A pontuação referente a avaliação das propostas de preços será obtida da seguinte forma:  
a) As propostas de preços serão, primeiramente, classificadas por ordem crescente;  
b) O menor preço apresentado terá pontuação correspondente a 100 (cem) pontos;  
c) As demais propostas apresentadas terão uma valoração corresponde a diminuição de 5 (cinco) pontos em relação à 
imediatamente inferior;  
d) Caso haja duas ou mais propostas com o mesmo preço apresentado a pontuação será a mesma para as referidas 
propostas;  
e) Se houver proposta de preços com apresentação de valor acima do teto máximo estabelecido, a mesma será 
consequentemente desclassificada. 
  
15.3 Julgamento Final  
 
15.3.1 A Nota Final será obtida de acordo com aplicação da seguinte fórmula:  
NF= NT x 0,6 + NP x 0,4 
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Onde: NF= Nota Final. 
NT= Nota Técnica. 
NP= Nota de Preço. 
0,6= Peso atribuído à técnica. 
0,4= Peso atribuído ao preço. 
 
15.3.2 Sera considerada vencedora a licitante que obtver maior Nota Final (NF). 

16. PARTES ENVOLVIDAS E SUAS RESPONSABILIDADES Contratante: 

- Disponibilizar para a contratada todas as informações necessárias para realização dos serviços; 

- Analisar e aprovar as propostas técnicas e recomendações; 

- Validar as minutas de editais, instrumentos jurídicos e administrativos propostos; 

- Disponibilizar locais para aplicação das provas; 

- Participar diretamente no desenvolvimento da quantificação e determinação dos cargosa serem levados ao 
Concurso Público; 

- Garantir os recursos financeiros necessários à viabilização da proposta aprovada desde que cumpridos os critérios 
estabelecidos neste Termo de Referência; 

- Garantir o cumprimento legal de todas as fases do processo deste TR; 

- Indicar comissão para acompanhamento do processo seletivo e manter contato direto com a contratada para dirimir 
quaisquer dúvidas e dar encaminhamentos que se fizerem necessários; 

- Fiscalizar as atividades contratadas. 
Responsabilidade da Contratada: 

- Apresentar a proposta técnica e financeira para realização de todo o processo de realização dos serviços 
especializados em gerenciamento e desenvolvimento do Concurso Público; 

- Elaborar minuta do edital do Concurso Público, sob revisão e crítica da contratante, dentro dos prazos legais; 

- Controlar todas as inscrições com disponibilização de site apropriado para este fim, com geração de depósito na 
conta indicada pela contratante; 

- Desenvolver as atividades do Plano de Trabalho da administração; 

- Apresentar relatórios técnicos dos trabalhos e atividades executadas, contendo avaliação dos resultados para os 
encaminhamentos necessários da Prefeitura Municipal de Carandaí/MG; 

- Manter arquivo sob sigilo de todas as provas, resultados e documentos para fins legais e judiciais caso ocorram; 

- Manter equipe especializada nas áreas de abrangência dos cargos para fins de justificativas, respostas e 
questionamentos, que houver; 

- Manter contato direto com a comissão indicada para acompanhamento destes processos; 

- Manter todas as informações no desenvolvimento dos trabalhos e cumprir fielmente o Termo de Referência; 

- Responder junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais quaisquer esclarecimentos e diligências 
necessárias à execução do Concurso; 

- Respeitar as normas legais e infralegais voltadas à realização do Concurso; 

- Elaborar o Edital do concurso público em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato; 

- Realizar com a máxima perícia a Aplicação, Correção, Julgamento de Recursos e Processamento dos resultados 
dentro do prazo estabelecido em edital; 

- A CONTRATADA deverá manter estrito sigilo sobre todas as informações confidenciais inerentes aos resultados de 
quaisquer das etapas do certame, se obrigando, por si e seus funcionários e/ou prepostos, a não utilizar e/ou divulgar a 
terceiros, cadastro dos candidatos resultado da respectiva etapa e afins, utilizando-os apenas com o único propósito de 
executar os serviços descritos. 
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17. SANÇÕES 
Pelo não atendimento no fornecimento do objeto em pauta o CONTRATADO fica sujeito às sanções previstas na Lei 
8.666/93. 
 

18. DO RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES 
 
O recolhimento dos valores recebidos a título de taxa de inscrição, destinados ao custeio das despesas efetuadas com a 
realização do concurso público para o provimento de cargos no âmbito da administração, será feito em conta única do 
MUNICÍPIO. 
 

19. DO PAGAMENTO À CONTRATADA RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES 
O pagamento à contratada será efetuado em três etapas com base no Cronograma exposto a seguir, mediante crédito 
em conta corrente da CONTRATADA, por ordem bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da nota 
fiscal/fatura, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual 
tenha concorrida a empresa contratada: 
 

d) 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato em até 10 (dez) dias após término das inscrições; 

e) 40% (quarenta por cento) do valor do contrato até 10 (dez) dias após a realização das provas; 

f) 10% (dez por cento) do valor do contrato até 10 (dez) dias após a entrega do resultado final. 
 

 

Número de inscrições efetivadas Valor a ser pago à contratada 

Até 7000 Valor fixo firmado em contrato 

Entre 7001 e 8000 Valor fixo + 80% do valor excedente das inscrições. 

Entre 8001 e 9000 Valor fixo + 60% do valor excedente das inscrições. 

Mais de 9000 Valor fixo + 50% do valor excedente das inscrições. 

 
 
 
 

20. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
Ficha:147 Fonte:100 
 
 
 
Município de Carandaí  
24 de novembro de 2022 
 
 

Rogério de Sousa Bertolin 
Secretário de Governo 
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ANEXO III 

 
RELATÓRIO DE PREÇOS 

 
I OBJETO: O objeto da presente licitação é a Contratação de serviços técnico-especializados destinados à realização de concurso público para provimento de cargos e formação 

de cadastro de reserva do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Carandaí, que se encontrarem vagos ou vierem a vagar na vigência do concurso, conforme será 

determinado. 

II SETOR DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Governo. 
 
III JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Considerando a expiração do prazo de validade do último concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Carandaí em 2016 para o provimento 

de cargos efetivos, a existência de cargos vagos, bem assim que vários servidores do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Carandaí preenchem os requisitos para 

aposentadoria, e tendo em vista a determinação legal prevista no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, que dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade, faz-se necessária a realização de 

concurso público para futuro provimento dos cargos vagos e que vierem a vagar. 

Buscando estabelecer um equilíbrio entre os dois objetivos (técnica e preço), em virtude do serviço aqui tratado, dado sua complexidade técnica, e com a finalidade de afastar 

o enquadramento como um serviço comum, o que implica a não aplicação do pregão, uma vez que a técnica passa a compor a nota final do certame, abrindo a possiblidade 

para que a despeito de apresentarem custos superiores empresas com técnica mais apurada vençam a disputa. Sugere-se que a comissão avalie os critérios mínimos solicitados, 

conforme o item 4 do TR.     

Atendendo o Princípio da Economicidade, optou-se pela realização do concurso público entre a administração direta e indireta, representando um ganho para a administração 

através da economia de escala, possibilitando também às empresas interessadas oferta de melhores preços. 
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IV RELATÓRIO DE MENOR PREÇO  
 

        Empresas   

Item Descrição Quant. 
1* 

Reis e Reis 
Auditores 

2*  
Instituto 
ACCESS 

3* 
Instituto 
IBADE 

4* 
Fundação Vale 

do Piauí  

Média Unitária 

1 

Contratação de serviços técnico-especializados 
destinados à realização de concurso público para 

provimento de cargos e formação de cadastro de reserva 
do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 

Carandaí, que se encontrarem vagos ou vierem a vagar 
na vigência do concurso, conforme será determinado. 

01 serviço R$ 275.000,00 R$ 255.500,00 R$ 262.500,00 R$ 258.750,00 R$ 262.937,50 

 Valor Estimado Total:                                                                                                                                                 R$ 262.937,50                                        

 

1* Reis e Reis Auditores Associados, CNPJ n.: 06.997.348/0001-81;  

2* Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano, CNPJ n.: 33.629.473/0001-01;     

3* INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE – na realização do concurso Público Municipal de Colider/MT; 

4* Fundação Vale do Piauí - na realização do concurso Público Municipal de Açailandia-MA. 

Conforme propostas anexas. 

V - DO  QUANTITATIVO ESTIMADO: O quantitativo estimado e de 12 (dose) meses. 

VI - DO VALOR ESTIMADO: O preço estimado total da contratação é de R$ 262.937,50 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

 

Data: 05 de janeiro de 2023        

Matheus Alexandre da Silva Carvalho 
Presidente da CPL 

 


