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DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAIS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015 

Processo Administrativo nº. 531/2015 
 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na organização e operacionalização de concurso 
público para o provimento de vagas para os cargos de ADVOGADO, TRADUTOR E INTÉRPRETE 
DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS, CONTADOR, ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO 
DE INFORMÁTICA JÚNIOR, ANALISTA DE SISTEMA JÚNIOR, OPERADOR DE SOM, 
PEDAGOGO, ADMINISTRADOR e cadastro de reserva para os cargos de TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE, ASSESSOR DE IMPRENSA, AGENTE ADMINISTRATIVO E MOTORISTA 
da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, conforme condições especificadas no presente 
edital e anexos. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2015 
Processo Administrativo nº. 531/2015 

 
1.  PREÂMBULO 
 
1.1. A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no dia 19/11/2015, às 9h30m (nove horas e trinta minutos), na sala do Plenário 
Vereador Domingos Benvenuto Moletta (Plenarinho), em sua sede, localizada na Rua Veríssimo 
Marques, nº. 699, Centro – São José dos Pinhais/PR, realizará licitação, sob a modalidade de TOMADA 
DE PREÇOS, do tipo TÉCNICA E PREÇO, destinada à execução do objeto de que trata este Edital e seus 
anexos.  
 
1.2. A licitação será realizada em sessão pública e os trabalhos serão conduzidos pela Comissão 
Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, designada pela Portaria nº. 
433/2015 de 28/09/2015, publicada na edição nº. 3.569 de 05/10/2015 do Jornal Correio Paranaense. 
 
1.3. O procedimento licitatório será regido pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com respectivas 
alterações, pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela LC 147/2014, Lei 
Municipal nº. 2552, de 24 de abril de 2015, bem como pelas exigências deste Edital e seus Anexos. 
 
1.4. Não havendo expediente na data marcada, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil 
subseqüente, mantidos o mesmo horário e local, salvo disposição em contrário. 
 
1.5. O Edital e seus Anexos poderão ser retirados na Câmara Municipal/SJP, Divisão de Compras e 
Materiais, no endereço acima referido, de segunda a sexta-feira, nos horários das 08h30 às 12h00 e das 
13h30 às 17h00, ou solicitados através do e-mail: compras@cmsjp.com.br. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. Contratação de empresa especializada na organização e operacionalização de concurso 
público para o provimento de vagas para os cargos de ADVOGADO, TRADUTOR E INTÉRPRETE 
DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS, CONTADOR, ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO DE 
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INFORMÁTICA JÚNIOR, ANALISTA DE SISTEMA JÚNIOR, OPERADOR DE SOM, PEDAGOGO, 
ADMINISTRADOR e cadastro de reserva para os cargos de TÉCNICO EM CONTABILIDADE, 
ASSESSOR DE IMPRENSA, AGENTE ADMINISTRATIVO E MOTORISTA da Câmara Municipal 
de São José dos Pinhais, conforme condições especificadas no ANEXO II (Termo de Referência), 
parte integrante deste Edital. 
 
3. DAS VAGAS OFERTADAS NO CONCURSO PÚBLICO 
 

Cargo Nº de vagas Carga Horária 
(semanal) 

Advogados 02 20 horas 
Contador 01 40 horas 
Engenheiro Civil 01 20 horas 
Técnico de Informática Júnior 02 40 horas 
Analista de Sistema Júnior 01 40 horas 
Operador de Som 01 40 horas 
Pedagogo 02 40 horas 
Administrador 01 40 horas 
Técnico em Contabilidade CR 40 horas 
Assessor de Imprensa CR 40 horas 
Agente Administrativo CR 40 horas 
Motorista CR 40 horas 
Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 01 40 horas 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Nos termos dos § 2º e § 9º do art. 22 da Lei 8.666/93, poderão participar da presente licitação as 
empresas que se encontrem efetivamente Cadastradas no Registro Cadastral do Município e/ou na 
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, na categoria de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, devidamente comprovado através da apresentação do respectivo 
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, em plena validade, ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para habilitação, conforme o item 11.5 deste Edital.  
 
4.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 
a) Concordatárias, em processo de falência ou recuperação judicial, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 
b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por 

esta tenham sido declaradas inidôneas;  
c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si,  

qualquer que seja sua forma de constituição; 
d) Estrangeiras que não estejam autorizadas a funcionar no País. 
e) Que figure entre seus diretores, sócios ou responsáveis técnicos, servidor ou dirigente do órgão 

promotor da licitação;  
f) Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante. 

 
4.3. A observância das vedações descritas no item anterior é de inteira responsabilidade do licitante 
que, pelo descumprimento, estará sujeito às penalidades cabíveis.  
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4.4. A participação neste procedimento licitatório importa à proponente a aceitação das condições 
estabelecidas no presente Edital e seus ANEXOS, bem como na observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. 
 
4.5. A proponente arcará com todos os custos diretos ou indiretos para a preparação e apresentação de 
sua proposta, independentemente do resultado deste procedimento licitatório. 
 
5. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME e 
EPP) 
 
5.1. Às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, doravante denominadas ME ou EPP, será 
concedido o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
dezembro de 2006, mormente Capítulo V, Do Acesso aos Mercados, artigos 42 a 49.  
 
5.1.1. Para efeitos de aplicação do tratamento diferenciado, a definição de microempresa e empresa de 
pequeno porte e vedações é aquela contida no Capítulo II do mesmo corpo normativo, artigos 3º e 
seguintes.  
 
6. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DA 
DECLARAÇÃO DE PORTE (LC 123/2006). 
 
6.1. As licitantes interessadas em participar do certame deverão apresentar declaração de que 
cumprem os requisitos de habilitação, conforme modelo do Anexo IV, e, se for o caso, Declaração de 
Porte da Sociedade Empresária, sendo esta última para fins de tratamento diferenciado previsto na LC 
123/2006, conforme modelo do Anexo VI.  
 
6.2. As declarações tratadas neste item deverão ser apresentadas separadamente dos envelopes 
contendo as propostas e preços e os documentos de habilitação, quando solicitadas pela Comissão 
Permanente de Licitação.  
 
6.3. A falta da apresentação da Declaração de Porte da Sociedade Empresária será interpretada como o 
não enquadramento da licitante como ME ou EPP e as implicações da Lei complementar nº. 123/2006, 
ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado. 
 
7. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. No dia, hora e local designados para a abertura da sessão, as licitantes deverão se apresentar para 
credenciamento junto a Comissão Permanente de licitação por um representante, com poderes para 
firmar declarações, interpor recursos e desistir de sua interposição, se assim tencionar, enfim, a praticar 
todos os demais atos inerentes ao presente certame em seu nome. 
 
7.2. O credenciamento far-se-á por procuração mediante instrumento público ou particular em 
original, preferencialmente com firma reconhecida ou com assinatura que puder ser certificada como 
autêntica na sessão, mediante comparação da assinatura da licitante com o respectivo documento de 
constituição (estatuto ou contrato social, registro comercial, ato constitutivo, em vigor) ou, no caso de 
representante legal, o disposto no subitem 7.3. 
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7.3. Deverá ser apresentado, em se tratando de representante legal, o ato constitutivo da licitante 
(estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta 
Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas), acompanhado da última alteração na qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa licitante, se houver. 
 
7.4. Os documentos necessários ao credenciamento de representante legal poderão ser apresentados, 
preferencialmente, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou ainda, 
cópias simples que poderão ser autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação, devendo estar 
acompanhadas dos respectivos originais. 
 
7.5. O documento de credenciamento, com a apresentação da respectiva cédula de identidade ou 
documento equivalente com foto, deverá vir FORA DOS ENVELOPES de “proposta de preços” e 
“documentos de habilitação”, sendo apresentado a Comissão Permanente de Licitação quando 
solicitado. 
 
7.6. Caso, no momento do credenciamento, o licitante constate que a procuração ou o contrato social, 
conforme a situação, esteja inserida no envelope “documentação de habilitação”, poderá a Comissão 
Permanente de Licitação, na frente de todos os licitantes presentes, solicitar que o mesmo abra seu 
envelope e retire os documentos necessários, fechando-o novamente. 
 
7.7. Não será permitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma licitante. 
 
7.8. A Comissão Permanente de Licitação poderá aceitar, a seu critério, credenciamentos até o 
momento em que houver o ato declaratório de abertura dos envelopes de documentação; 
 
7.9. Caso haja mais de um representante por licitante, deve-se indicar, na sessão, o interlocutor oficial, 
o qual dará palavra definitiva em nome da licitante. 
 
7.10. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação ou 
inabilitação da licitante. Neste caso, valerá para todos os efeitos os termos de sua proposta escrita, 
para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço, ficando o representante apenas 
impedido de se manifestar e responder pela licitante durante os trabalhos. 
 
7.11. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Comissão Permanente de Licitação e 
juntados ao processo administrativo. 
 
7.12. Por se tratar de fase preliminar da sessão pública do processo de licitação, a Comissão 
Permanente de Licitação, a seu critério, poderá sanar eventuais falhas na apresentação da 
documentação de credenciamento dos licitantes, as quais serão devidamente justificadas e registradas 
em ata.  
 
8. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. - Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA e a PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser 
apresentados em envelopes distintos, opacos, devidamente lacrados e rubricados e conter na parte 
externa e frontal os seguintes dizeres: 
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À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
TOMADA DE PREÇOS N.º 2/2015  
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA TÉCNICA 
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE E CNPJ/MF: 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
TOMADA DE PREÇOS N.º 2/2015  
ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE E CNPJ/MF: 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
TOMADA DE PREÇOS N.º 2/2015  
ENVELOPE N.º 03 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE E CNPJ/MF: 
 
8.2. Os ENVELOPES – PROPOSTA TÉCNICA, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
deverão ser entregues e protocolados junto à DIVISÃO DE PROTOCOLO da Câmara Municipal de São 
José dos Pinhais, situada na Rua Veríssimo Marques, 699 - Centro, até as 17h00min do dia 18 de 
novembro de 2015, não sendo aceitos os protocolados após o dia e horário estipulados. Os envelopes 
poderão ainda ser apresentados no dia e hora agendados para a licitação. 
 
8.3. - A apresentação de quaisquer documentos solicitados no Edital contendo emendas, rasuras, 
entrelinhas, ressalvas e interpretações ou modificações de qualquer item e seus ANEXOS, bem como a 
falta de documentos, implicará na INABILITAÇÃO da proponente ou a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta. 
 
8.4. - A Comissão Permanente de Licitação para Compras e Serviços em Geral poderá INABILITAR a 
proponente ou DESCLASSIFICAR a proposta a qualquer tempo, ou ainda, a autoridade competente 
poderá REVOGAR a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer por escrito e devidamente 
fundamentado, nos termos do artigo 49 e seus parágrafos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, 
sem que caiba direito a qualquer ressarcimento ou indenização aos proponentes, ressalvado o  disposto 
no parágrafo único do artigo 59 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
 
9 DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “1” – PROPOSTA TÉCNICA 
 
9.1 A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser redigida com clareza de modo a oferecer fácil Compreensão, 
apresentada em papel timbrado da empresa proponente, impressa em 01 (uma) via elaborada sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, numeradas, rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última, 
pelo representante legal da empresa proponente, elencando todos os profissionais envolvidos e 
respectiva qualificação e deverá, na descrição dos serviços, obedecer rigorosamente a todas as 
informações técnicas exigidas no Edital; somente serão consideradas as propostas que abranjam a 
totalidade do objeto da licitação.  
 
9.2 A PROPOSTA TÉCNICA deverá conter os seguintes documentos: 
 
9.2.1 Experiência profissional da equipe técnica: 
 
a) A comprovação da experiência profissional da equipe técnica vinculada à proposta será realizada por 
meio de cópia autenticada em cartório dos registros na carteira de trabalho ou do contrato de 
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prestação de serviços, e no caso de sociedade, mediante apresentação de documento que comprove 
essa condição em relação à licitante.  
 
9.2.2 Qualificação complementar da equipe técnica: 
 
a) Comprovação da formação acadêmica complementar obrigatória de nível superior, por meio de 
cópias (verso e anverso) autenticadas dos diplomas e/ou certificados devidamente registrados no 
Ministério da Educação ou equivalente, dos seguintes cursos: 
 
a.1) pós-graduação (latu sensu) e/ou especialização; 
a.2) pós-graduação (strictu sensu) em nível de Mestrado; 
a.3) pós-graduação (strictu sensu) em nível de Doutorado. 
 
9.2.3 Qualificação técnica da empresa em quantidade de candidatos inscritos: 
 
a) Apresentação de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado relativos ao 
objeto desta licitação. Estes atestados deverão conter as seguintes informações: 
 
a.1) Identificação, constando nome completo e cargo do signatário. 
a.2) Número de candidatos inscritos. 
a.3) Descrição das etapas de seleção, contendo obrigatoriamente, prova objetiva. 
a.4) Manifestação expressa da empresa cliente quanto à qualidade dos serviços 
prestados pela licitante. 
 
9.2.4 Experiência da licitante em quantidade de concursos: 
 
a ) Apresentação de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, relativos a 
serviços pertinentes ao objeto da licitação. Estes atestados deverão conter as seguintes informações: 
a.1) Identificação, constando nome completo e cargo do signatário. 
a.2) Manifestação expressa da empresa cliente quanto à qualidade dos serviços prestados pela licitante. 
a.3) Atestado(s), em nome da proponente, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, acompanhados dos registros nas entidades de registro profissional competentes, 
acompanhado do respectivo acervo técnico, comprovando ter a proponente executado serviços de 
características semelhantes ao objeto licitado. 
 
10 DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “2” – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
10.1 O Envelope n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa ou 
datilografada em papel timbrado ou que identifique a empresa licitante, redigida com clareza em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras, ressalvas ou 
entrelinhas, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza a classificação a ter 
mais de um resultado, devidamente datada, assinada na última folha e rubricada nas demais por 
representante legal da empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente ou mandatário). 
 
10.1.1 Os preços deverão ser apresentados com duas casas decimais e as operações matemáticas 
deverão considerar apenas duas casas decimais, eliminando-se sempre a terceira casa decimal, 
independentemente da aproximação; 
 
10.1.2 A proponente deverá elaborar sua proposta considerando o valor máximo estabelecido, 
conforme ANEXO I (Orçamento da Administração); 
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10.1.3 Os preços deverão ser cotados exclusivamente em moeda nacional corrente, devendo estar 
incluídos todos os custos, despesas, impostos, todo e qualquer encargo que incidir sobre o objeto da 
licitação; 
 
10.1.4 No caso de dúvidas, erros de cálculos ou divergências entre o preço unitário e o preço total, ou 
entre os valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerão respectivamente, os valores por 
extenso. 
 
10.2. Na proposta de preços deverão constar: 
  
10.2.1. Razão Social da licitante, endereço completo, telefone/fax, número do CNPJ/MF, o nome do 
banco, a agência, número da conta corrente e a praça de pagamento e, se houver, endereço eletrônico 
(e-mail); 
 
10.2.2. Nome do responsável pela assinatura do contrato, devidamente qualificado (número da carteira 
de identidade, número do CPF, estado civil, profissão, cargo na empresa e domicílio);  
 
10.2.3. A descrição exata do objeto, de forma a atender às características exigidas no Projeto; 
 
10.2.4. O prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data da sua apresentação; 
 
10.2.4.1. A proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo período de 60 
(sessenta) dias a contar da data de sua apresentação; 
 
10.2.5. O prazo de execução e entrega do objeto licitado, o qual não poderá ser superior a 180 (cento e 
oitenta) dias corridos, a contar da data da publicação do contrato. 
 
10.2.6. DECLARAÇÃO de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todos os custos 
operacionais da atividade, incluindo, além do lucro, fretes, seguros, tributos incidentes, bem como 
quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, 
incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba 
ao proponente direito de reivindicar custos adicionais. 
 
10.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço 
inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o objeto desta licitação ser prestado, 
sem ônus adicionais. 
 
10.4. A não identificação na Proposta do nome do responsável abaixo da assinatura não constitui 
motivo de desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá ser fornecida na fase de 
julgamento. 
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10.5. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado, observado o 
valor máximo admissível, sob pena de desclassificação da proposta. 
 
10.6. Não se admitirá proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que 
o ato convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade da própria licitante, para os quais renuncie à parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
 
10.7. Não serão aceitas propostas com quantidades inferiores às solicitadas. 
 
10.8. A Comissão Permanente de Licitação poderá, caso julgue necessário, solicitar mais 
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos. 
 
10.9. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 
 
10.9.1. Que não atenderem as especificações técnicas e exigências do presente Edital e seus Anexos ou 
da Legislação aplicável; 
 
10.9.2. Que sejam omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 
 
10.9.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às disposições deste Edital. 
 
10.10. A simples participação neste certame implica em: 
 
10.10.1. Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 
bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das empresas interessadas todos os custos 
decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização 
às licitantes pela realização de tais atos; 
 
10.10.2. Comprometimento da empresa vencedora em fornecer e executar os serviços objeto desta 
licitação, em total conformidade com as especificações do Edital e seus anexos. 
 
10.11. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta apresentada, tanto 
no que se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação 
nos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais 
devidamente avaliadas e justificadas a Comissão Permanente de Licitação. 
 
11. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “3” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
11.1. Para fins de habilitação, serão exigidos das licitantes os seguintes documentos: 
 
11.1.1. Certificado de registro cadastral, em conformidade com o item 4.1 deste EDITAL, em plena 
validade, ou declaração do Poder Público comprovando a entrega dos documentos para cadastramento 
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até o 3º dia anterior à data limite para recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, 
ou apresentação dos documentos conforme disposto no subitem 11.5 deste edital. 
 
11.2. Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de saneamento da 
documentação prevista no subitem 10.4:  
 
11.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

 
11.2.2. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento. 

 
11.2.3. A apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer dispositivo deste 
Edital e seus Anexos; 
 
11.3. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não 
excedente a 90 (noventa) dias anteriores à data prevista para apresentação das propostas, exceto 
atestados de capacidade técnica; 
 
11.4. Os documentos necessários à Habilitação que necessitem de validação via internet, serão 
impressos, excepcionalmente, pela Comissão Permanente de Licitação; 
 
11.5. O envelope “B” – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos em originais atualizados, ou cópia 
de cada documento individualmente autenticada, ou ainda, cópias simples que poderão ser 
autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação no ato de abertura da documentação de 
habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos originais, não se aplicando aos documentos 
que puderem ser extraídos via internet, em conformidade com o abaixo: 
 
11.5.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (incluindo apenas o último aditivo 

ou aditivo consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de 
seus administradores; 

 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

registro em ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das Pessoas Jurídicas). 
 
11.5.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, do Ministério da 

Fazenda; 
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b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através da 
apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 
Relativos a Tributos e Contribuições Federais e Certidão Negativa ou Positiva com efeitos 
de negativa de débitos relativos à Dívida Ativa da União, expedidas pela Secretaria da 
Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional; 

 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 

Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de Débitos relativos a Tributos Estaduais com 
finalidade específica para participar de licitação junto a órgãos públicos, expedida pela 
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente; 

 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 

Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a Tributos Municipais, 
expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;  

 
e) Prova de regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), através de 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa;  

 
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS - CRF, 

emitido pela Caixa Econômica Federal. 
 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do art. 642-A da 
Consolidação das Leis do trabalho. 
 

 
11.5.2.1 A comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura de contrato, devendo, entretanto, apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente 
restrição, “ex vi” artigos 42 e 43 da LC 123/2006.  

 
11.5.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede 
da licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data da realização 
do certame, se outro prazo não for definido na própria certidão. 
 

11.5.4. Os licitantes deverão apresentar ainda: 
 

a) DECLARAÇÃO expressa de inexistência de fato impeditivo de habilitação e de cumprimento 
do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal de 1988 e Lei nº. 
9.854/99 (trabalho do menor), assinada pelo representante legal, de com acordo com o 
modelo do anexo V; 
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11.6. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
11.7. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, conforme disposto no § 6º, do art. 
43, Lei nº. 8.666/93, salvo por motivo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 
Permanente de Licitação; 
 
11.8. Os documentos quando obtidos via Internet, somente terão validade após serem conferidos 
eletronicamente Comissão Permanente de Licitação no ato de abertura da documentação de 
habilitação, prevalecendo, quando divergentes em relação à data, aqueles constantes da conferência 
eletrônica, ficando assim, dispensados de autenticação. 
 
12. PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 
 
12.1. A Comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os atos praticados no 
decorrer do processo licitatório, sendo que o não comparecimento do licitante ou a falta de sua 
assinatura na respectiva Ata, importará na aceitação das decisões da Comissão de Licitação. 
 
12.1.1. A Comissão Especial Temporária do Concurso Público acompanhará todas as etapas do processo 
licitatório. 
 
12.2. A abertura do Envelope n° 01 – PROPOSTA TÉCNICA observará os seguintes procedimentos: 
 
12.2.1. A Comissão de Licitação determinará a realização de reunião pública para abertura dos 
Envelopes nº 01 – PROPOSTA TÉCNICA onde a Comissão Especial Temporária do Concurso Público 
procederá a análise e julgamento dos mesmos. 
 
12.2.2. Será verificada a autenticidade do Envelope nº 1, através da observação das rubricas, colocadas 
por ocasião da entrega dos envelopes. 
 
12.2.3. O Envelope nº 1 - PROPOSTA TÉCNICA, será aberto e seu conteúdo será rubricado, folha por 
folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida facultativamente pelas proponentes 
presentes e devidamente credenciadas. 
 
12.2.4. O julgamento das Propostas Técnicas será realizado em conformidade com os critérios 
estabelecidos no edital e observando-se o disposto no art. 45, § 1º. Inciso III da Lei Federal 8666/93. 
 
12.2.5. Havendo necessidade da abertura de prazo para julgamento da documentação do Envelope nº 
01 – PROPOSTA TÉCNICA, a Comissão Permanente de Licitação marcará nova data, hora e local, para a 
divulgação da respectiva classificação. 
 
12.3. Após o julgamento e classificação das propostas técnicas, de acordo com os critérios de 
avaliação constantes do ato convocatório, abrir-se-á prazo para interposição de recursos, 
correspondente a 5 dias úteis a contar da lavratura da ata. 
 
12.3.1. No caso de julgamento das Propostas Técnicas na mesma sessão, e desde que ocorra a 
desistência da interposição de recursos pela unanimidade dos proponentes, poderá a Comissão 
Permanente de Licitação proceder à abertura dos Envelopes n.º 02 - PROPOSTA DE PREÇOS. 
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12.4. A abertura do Envelope n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS observará os seguintes procedimentos: 
 
12.4.1. Somente serão abertos os Envelopes n.º 02 das proponentes que tiverem suas PROPOSTAS 
TÉCNICAS classificadas. 
 
12.4.3. O Envelope nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS será aberto e seu conteúdo será rubricado, folha por 
folha, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e em seguida facultativamente pelas 
proponentes presentes e devidamente credenciadas. 
12.4.4. À Comissão Permanente de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 
destinados a esclarecer a instrução do processo. 
 
12.4.5. A Comissão Permanente de Licitação examinará as propostas para determinar se estão 
completas, se há erros de cálculo, e se, de forma geral, as propostas estão em ordem. 
 
12.4.6. Antes de proceder à avaliação detalhada, a Comissão determinará se cada proposta se ajusta 
essencialmente aos documentos da licitação. Para a finalidade deste item, considerar-se-á que uma 
proposta se ajusta essencialmente aos documentos da licitação quando corresponde, sem diferenças 
de importância, a todas as determinações e condições dos referidos documentos. Para chegar a esta 
conclusão, a Comissão basear-se-á nos documentos que constituam a própria proposta, sem recorrer a 
fatores externos. 
 
12.4.7. As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, a juízo da Comissão 
Permanente de Licitação, resolvidas por esta, na presença dos proponentes ou deixadas para posterior 
deliberação. 
 
12.5. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste 
Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 
 
12.6. A etapa de classificação das propostas compreenderá o exame da aceitabilidade das propostas de 
preços quanto ao objeto e valor; a ordenação das propostas de preço de todas as licitantes de acordo 
com a classificação das propostas. 
 
12.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências desta licitação, aquelas que 
apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, nos termos do artigo 48 da Lei nº. 
8.666/93, e também aquelas que contiverem preços condicionados a prazos, descontos, vantagens de 
qualquer natureza não previstos nesta licitação, bem como preço ou vantagem baseada nas ofertas das 
demais licitantes.  
 
12.8. Após o julgamento e classificação das propostas, de acordo com os critérios de avaliação 
constantes do ato convocatório, abrir-se-á prazo para interposição de recursos, correspondente a 5 
dias úteis a contar da lavratura da ata. 
 
12.8.1. No caso de desistência da interposição de recursos pela unanimidade dos proponentes, poderá 
a Comissão de Licitação, na mesma sessão, proceder à abertura do Envelope nº 03 – HABILITAÇÃO. 
 
12.8.2. A Comissão de Licitação poderá proceder à devolução dos envelopes fechados aos concorrentes 
desclassificados, contendo a respectiva documentação de habilitação, desde que não tenha havido 
recurso ou após a sua denegação.                                                                                                    
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12.9. A abertura do ENVELOPE Nº. 3 – HABILITAÇÃO observará os seguintes procedimentos: 
 
12.9.1. Na hipótese de abertura do prazo recursal, ao término da fase de análise e classificação das 
propostas, em novo dia, hora e local designados pela Comissão de Licitação, através do Aviso de 
Convocação para a Sessão Pública de Abertura dos Envelopes de Habilitação, devidamente publicado na 
imprensa oficial do município e site da Câmara Municipal, em sessão pública, se dará a abertura dos 
Envelopes nº. 3 – Documentos de Habilitação dos concorrentes cujas propostas tenham sido 
classificadas até os três primeiros lugares.  
 
12.9.1.1. No caso de desistência na interposição de recursos pela unanimidade dos proponentes na fase 
anterior, a abertura dos envelopes de nº. 03 – Documentos de Habilitação se dará na mesma sessão. 
 
12.9.2. Da análise dos documentos, se restar inabilitado o licitante melhor classificado, serão 
analisados os documentos de habilitação do licitante com a proposta classificada em 2º (segundo) 
lugar, e assim, sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas neste 
edital. 
 
12.9.3. Poderá a comissão optar pela suspensão dos trabalhos para análise mais acurada da 
documentação, se assim entender necessário. 
 
12.9.4. Será facultado à Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a juntada de 
documentos não apresentados na ocasião oportuna. 
 
12.9.4.1. Havendo suspensão dos trabalhos, o presidente da comissão ou o pregoeiro informará o dia, 
hora e local em que serão reiniciados os trabalhos, ficando cientes, desde logo, os licitantes 
presentes, e fará a comunicação direta, por meio eletrônico de comunicação à distância ou 
correspondência postal aos que indicaram representantes e aos que se ausentaram após abertura da 
sessão. 
 
12.9.4.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
 
12.9.4.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
12.10. Após análise e julgamento dos documentos de habilitação, de acordo com os critérios de 
avaliação constantes do ato convocatório, abrir-se-á prazo para interposição de recursos, 
correspondente a 5 dias úteis a contar da lavratura da ata. 
 
12.10.1. Na hipótese de desistência da interposição de recursos pela unanimidade dos proponentes, 
poderá a Comissão de Licitação, na mesma sessão, divulgar resultado final das habilitações.  
 
13. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
13.1. As PROPOSTAS TÉCNICAS serão julgadas tendo por base os seguintes critérios: 
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1 - Experiência profissional da equipe técnica - limitado a 40 (quarenta) pontos: 
a) Para fins de avaliação e pontuação desse quesito deverá ser entregue a documentação de no 
máximo 10 (dez) profissionais. 
b) Será pontuado o tempo em que os profissionais tenham atuado em processos de recrutamento e 
seleção, independentemente dos cargos ocupados e das empresas onde trabalharam, considerando-se 
o somatório dos pontos de cada integrante postos à disposição do trabalho, conforme a tabela a seguir: 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DA EQUIPE TÉCNICA NÚMERO DE PONTOS POR PROFISSIONAL 
Com até 1 (um) ano 1 (um) ponto 
Acima de 1 (um) ano até 2 (dois) anos 2 (dois) pontos 
Acima de 2 (dois) anos até 3 (três) anos 3 (três) pontos 
Mais de 3 (três) anos 4 (quatro) pontos 
 
2 - Qualificação Complementar da Equipe Técnica - limitado a 30 (trinta) pontos: 
a) Para fins de avaliação e pontuação deste quesito deverá ser entregue a documentação dos mesmos 
profissionais designados para a qualificação profissional, descritos no item acima; 
b) A pontuação das qualificações complementares da Equipe Técnica será atribuída considerando-se 
somatório de pontos de cada integrante da equipe, de acordo com os quesitos da tabela a seguir: 
 
QUALIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DA EQUIPE 
TÉCNICA 

NÚMERO DE PONTOS POR PROFISSIONAL 

Curso de Especialização  1 (um) ponto 
Curso de Mestrado 2 (dois) pontos 
Curso de Doutorado 3 (três) pontos 
 OBS: os pontos serão computados uma única vez em cada quesito. 
 
3 - Qualificação Técnica da Empresa em quantidade de candidatos inscritos – limitado a 30 (trinta) 
pontos: 
a) A pontuação relativa à experiência anterior em quantidade de candidatos inscritos por Concurso 
Público far-se-á através de atestados de capacidade técnica, limitados a no máximo 20 (vinte 
atestados), em nome da empresa licitante, limitado a 30(trinta) pontos e será atribuída de acordo com 
os seguintes critérios: 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA EM 
QUANTIDADE DE CANDIDATOS INSCRITOS 

PONTUAÇÃO POR CONCURSO 

Concurso com até 500 candidatos 1 ponto por atestado 
Concurso com 500 a 1000 candidatos 3 pontos por atestado 
Concurso com mais de 1000 candidatos 6 pontos por atestado 
 
Depois de apurada a pontuação das propostas decorrente do somatório dos “critérios”, de cada fator 
de julgamento, será calculada a “nota técnica” das propostas, resultante da divisão da pontuação 
técnica de cada uma das propostas por aquela que obtiver maior pontuação. 
a) A pontuação final de cada licitante será representada pelo somatório das notas dos itens “1”, 2” e 
“3”. 
b) Para obtenção da NOTA TÉCNICA, será aplicada a seguinte fórmula: 
NT = 100 x PF/MPF 
Onde: 
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NT = Nota Técnica. 
PF = Pontuação final da proposta em análise; 
MPF = Maior pontuação final obtida pelas licitantes. 
 
13.2. Será proclamado o resultado do julgamento geral da Proposta Técnica registrando-se em ata as 
propostas desclassificadas, se houver, e a ordem de classificação; 
 
13.3. O resultado deverá ser publicado com a indicação das proponentes desclassificadas, se houver, e 
a ordem de classificação das licitantes, abrindo-se então o prazo recursal de conformidade com previsto 
na alínea “b”, do Inciso I, do art. 109 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993; 
 
13.4. Serão desclassificadas as propostas que não alcançarem pontuação igual ou superior a 60% 
(sessenta por cento) do total possível de pontos (pontuação máxima que pode ser obtida – 100 pontos),  
considerado o somatório dos pontos atribuídos, e assim, sucessivamente, em ordem decrescente de 
pontos; 
 
13.5. Serão classificadas em primeiro lugar as licitantes que alcançarem a maior pontuação; 
 
13.6. Superada a fase de julgamento das propostas técnicas e transcorridos todos os prazos recursais, a 
desclassificação de licitante redundará na devolução do Envelope nº 02 – PROPOSTAS DE PREÇO, 
totalmente inviolado, o qual ficará à disposição durante o período de 15 (quinze) dias, findo o qual será 
inutilizado. 
 
14 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
14.1. As propostas serão julgadas de acordo com o tipo de licitação estabelecido neste Edital. Será 
considerada vencedora a proponente que, atendendo a todas as condições deste Edital, apresentar a 
maior nota final. 
 
14.2. Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Não atendam às exigências deste Edital; 
b) Apresentem preços incompatíveis com os correntes do mercado, ou manifestamente inexeqüíveis, 
ou ainda, superiores ao limite estabelecido para este procedimento licitatório. 
 
14.3. As PROPOSTAS DE PREÇOS serão julgadas tendo por base os seguintes critérios: 
 
14.3.1. As propostas de preços aprovadas serão classificadas em ordem crescente. A nota do preço de 
cada licitante será calculada segundo a fórmula apresentada a seguir: 
NP = 100 x MPP/PA 
onde: 
NP = Nota de Preços 
MPP = Menor Preço Proposto; 
PA = Valor da Proposta em Análise. 
 
14.3.2. A Nota de Preços - NP será calculada com duas casas decimais, sem arredondamentos, sendo 
desprezadas as demais. 
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15. PONDERAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICA – PREÇO 
 
15.1. A pontuação da Nota Final será calculada pela média ponderada entre os pontos obtidos na 
proposta técnica (NPT) e na proposta de preços (NPP), obedecendo a seguinte razão e de acordo com a 
fórmula abaixo: 
PROPOSTA TÉCNICA = 70% (setenta por cento) 
PROPOSTA DE PREÇOS = 30% (trinta por cento) 
TOTAL = 100% (cem por cento) 
NF = (70 x NT) + (30 x NP) 
onde: 
NF = Nota classificatória Final da empresa em questão. 
NT = Nota Técnica da empresa em questão. 
NP = Nota de Preços da empresa em questão. 
 
15.1.1. A Nota Final – NF será calculada com duas casas decimais, sem arredondamentos, sendo 
desprezadas as demais. 
 
15.1.2. A classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores das Notas Finais. 
 
15.1.3. À Comissão de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da 
obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus anexos, se for o caso, e a decisão 
quanto às dúvidas ou omissões do certame. 
 
15.1.4. A Câmara Municipal de São José dos Pinhais não aceitará, em hipótese alguma, futuras 
alegações de omissão, na proposta, de serviços necessários à execução do Instrumento contratual, ou 
de inexatidão relativamente à quantidade da obra contratada, com o objetivo de alterar o preço 
proposto. 
 
15.1.5. No caso de empate entre as proponentes, será obedecido como critério de desempate o 
disposto no parágrafo segundo do artigo 3º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. Persistindo o 
empate, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual serão convocados os 
proponentes. 
 
16. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
16.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas de preços, qualquer 
licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da Licitação. 
 
16.2. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, 
qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da 
Licitação. 
 
16.3. Caberá a Administração julgar e responder sobre a petição em até 03 (três) dias úteis.  
 
16.4. Acolhida a petição de impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
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17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
17.1. Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, cabem recursos, por escrito, por 
parte dos licitantes, nos termos do disposto no art. 109, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.  
 
17.2. O recurso deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de divulgação 
da decisão da Comissão Permanente de Licitação.  
 
17.3. A notificação de recurso aos demais licitantes será imediata, e no caso de recurso feito no prazo 
legal será feita notificação para apresentação das contra-razões, também no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis. 
  
17.4. Não serão aceitos recursos e impugnações, via fac-símile ou e-mail. Os recursos e impugnações  
deverão ser protocolados no setor de Protocolo da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, em 
tempo hábil, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação. 
 
17.5. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
 
17.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
18.1. Concluídas as fases de classificação final das propostas e julgamento dos documentos de 
habilitação, a Comissão Permanente de Licitação elaborará relatório que será submetido à apreciação 
da Autoridade Superior, para que, ao seu juízo, homologue o resultado deste Procedimento Licitatório, 
sendo-lhe reservado o direito de anular no todo ou em parte, ou revogar a presente licitação. 
 
18.2. Constatada a regularidade do feito, a adequação do objeto licitado e, sobretudo, a vantagem das 
condições finais estipuladas, o Presidente desta Câmara Municipal homologará a presente licitação.  
 
19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
19.1. As despesas decorrentes do presente procedimento licitatório correrão à conta de recursos 
consignados no orçamento da Câmara Municipal de São José dos Pinhais para o ano de 2015, 
constantes das seguintes dotações orçamentárias: 3.3.90.39.48.00 – Serviços de Seleção e 
Treinamento. 
 
20 - DA CONTRATAÇÃO 
 
20.1. Homologada a licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo de contrato, 
devendo fazê-lo no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, salvo 
motivo justificado e devidamente aceito pela Administração, podendo solicitar a prorrogação do prazo, 
uma única vez, e por igual período, conforme estatui o § 1º, do art. 64 da Lei n° 8.666/93, sob pena de 
sujeitar-se às sanções legais previstas neste edital; 
 

20.2. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora obedecerá às condições estabelecidas na Lei 
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 
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20.3. O contrato será firmado em conformidade com a minuta constante do Anexo IX deste Edital. 
 
20.4. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas alterações. 
 
20.5. Se a vencedora recusar-se a executar o objeto adjudicado, será convocada outra, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  
 
20.6. Ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, decorridos 60 (sessenta) dias da data 
da entrega das propostas, sem a convocação para a contratação, conforme disposto no artigo 3º da Lei 
nº. 8.666/93. 
 
 
21. PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
21.1. O prazo para a execução do objeto desta licitação será de 180 (cento e oitenta) dias e o prazo de 
vigência será de 210 (duzentos e dez) dias, ambos contados a partir da publicação do contrato na 
imprensa oficial do município (Jornal Correio Paranaense). 
 
21.1.1. Os prazos acima referidos poderão ser prorrogados por interesse público, nos termos do art. 57 
§ 1º e incisos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
22.1. São obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Edital e demais anexos, além 
das especificadas na Lei 8.666/93, ou decorrentes do Contrato, as descritas a seguir: 
   
22.1.1. Responsabilizar-se pela execução dos Serviços para a Câmara Municipal, em total obediência às 
condições gerais e específicas do presente Edital de Tomada de Preços, bem como especificações e 
instruções fornecidas pela Câmara Municipal; 
 
22.1.2. Observar a legislação e as normas aplicáveis ao concurso público. 
 
22.1.3. Elaborar editais (com anuência prévia da contratante), formulários, listagens, cadastros e 
comunicados; 
 
22.1.4. Elaborar, distribuir e responsabilizar-se pelo material necessário às inscrições dos candidatos; 
 
22.1.5. Realizar as inscrições via internet; 
 
22.1.6. Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar os instrumentos de avaliação a serem 
aplicados no concurso; 
 
22.1.6.1. As perguntas a serem aplicadas nas provas deverão ser formuladas de caráter inéditas, ou 
seja, que não foram utilizadas em outros concursos anteriormente realizados; 
 
22.1.7. Responsabilizar-se pelo cronograma e etapas que compõe o processo, em especial quanto aos 
prazos legais e os definidos no presente Edital de Licitação; 
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22.1.8. Analisar a documentação comprobatória dos requisitos exigidos para o exercício da função; 
 
22.1.9. Providenciar o pessoal para segurança e aplicação dos instrumentos de avaliação; 
 
22.1.10. Providenciar alocação de espaço físico, organização, logística e todas as operações 
concernentes à aplicação dos instrumentos de avaliação; 
 
22.1.11. Coordenar a aplicação dos instrumentos de avaliação; 
 
22.1.12. Proceder à correção dos instrumentos de avaliação; 
 
22.1.13. Julgar os recursos administrativos interpostos por candidatos, subsidiar as respostas às ações 
judiciais propostas em desfavor da Câmara Municipal/SJP e responder às que em seu desfavor sejam 
propostas em razão do certame; 
 
22.1.14. Prestar assessoria técnica e jurídica à Câmara Municipal/SJP, em relação ao objeto desta 
Licitação; 
 
22.1.15. Fazer o processamento eletrônico e emitir listagens referente às etapas do concurso; 
 
22.1.16. Entregar o resultado final do certame; 
 
22.1.17. Guardar, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, em local apropriado, todos os formulários de 
inscrição, as folhas de resposta, as folhas de freqüência e demais planilhas de todos os candidatos, bem 
como os exemplares das provas aplicadas no concurso; 
 
22.1.18. Executar os serviços acordados respeitando os prazos e as definições estabelecidas juntamente 
com a Câmara Municipal/SJP; 
 
22.1.19. Garantir a continuidade dos serviços em caso de greve que ocorra no âmbito de competências 
da Contratada; 
 
22.1.20. Assumir inteiramente a responsabilidade pela qualidade do serviço que executar, reservando à 
Câmara Municipal/SJP o direito de rejeitá-los, se esses serviços não forem prestados nos termos deste 
instrumento e da proposta da Contratada; 
 
22.1.21. Manter intercâmbio de informações com a Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal 
/SJP; 
 
22.1.22. Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas pela Câmara Municipal/SJP; 
 
22.1.23. Utilizar seus empregados na execução dos serviços ora contratados, podendo, de acordo com 
as necessidades, proceder a outras contratações por sua exclusiva iniciativa e responsabilidade; 
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22.1.24. Executar integralmente os serviços descritos na cláusula primeira deste edital, correndo às 
suas expensas todas as despesas pertinentes, tais como: materiais, transporte, serviços de terceiros, 
folha de pagamento, encargos trabalhistas e previdenciários etc. 

 
22.1.25. Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a incidir 
sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, portanto, qualquer 
obrigação à CONTRATANTE com relação aos mesmos. A CONTRATADA responderá por qualquer 
recolhimento tributário indevido e por quaisquer infrações fiscais cometidas, decorrentes da execução 
do objeto contratual. 
 
22.1.26. Cumprir todas as Leis e Posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e vigentes 
durante a execução do Contrato, sendo o único responsável por prejuízos decorrentes de infrações a 
que houver dado causa. 
 
22.1.27. Suportar todas as despesas relativas aos recursos humanos, inclusive as decorrentes de 
obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando ao Contratante, quando 
exigida, cópia dos documentos de quitação; 
 
22.1.28. Suportar, ainda, todas as demais despesas incidentes sobre o objeto do presente contrato, tais 
como as decorrentes do pagamento de impostos e taxas. 

 
22.1.29. Não transferir em hipótese alguma o instrumento contratual a terceiros. 

 
22.1.30. Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 
22.1.31. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados no 
cumprimento do objeto deste. 
 
22.1.32. A licitante vencedora obriga-se a realizar os serviços a que se refere este Edital, de acordo com 
as especificações descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a reparação do serviço que venha a 
ser constatado não estar em conformidade com as referidas especificações.  
 
23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
23.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, e 
das anotadas no ANEXO II deste Edital, são obrigações da CONTRATANTE: 
 
23.1.1. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

 
23.1.2. Prestar todas as informações necessárias para a correta execução dos serviços contratados.  

 
23.1.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre a aplicação de eventual 
multa, nos termos deste contrato.    

 
23.1.4. Promover, através do Setor competente, o acompanhamento e a fiscalização do contrato, sob 
os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
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submetendo à autoridade superior o que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção 
das medidas convenientes. 

 
23.1.5. Acompanhar a execução e entrega dos serviços pela CONTRATADA, podendo intervir durante a 
sua execução, para fins de ajustes ou suspensão da entrega. 

 
24. DA COMISSÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA DO CONCURSO PÚBLICO E DO GESTOR DO CONTRATO 
 
24.1. Será constituída pelo Contratante uma Comissão Especial Temporária de Concurso, com 
atribuições de acompanhamento do processo licitatório, atuando inclusive na análise das propostas 
técnicas em conjunto com a Comissão de Licitações e, após a contratação, para a análise e aprovação 
do edital de seleção, atuação junto à empresa contratada na elaboração do conteúdo programático das 
provas objetivas, além de demais atividades pertinentes à contratação. 
 
24.2. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Dielce Rodrigues da Silva 
Marafigo, Gestora de Contratos da Contratante.  
 
24.3. Na constatação, pela Comissão Especial Temporária de Concurso, de que os serviços estão em 
desacordo com as especificações determinadas, deverá haver a regularização no prazo máximo de 5 
(cinco) dias, contados da data da notificação expedida pelo Gestor do Contrato. 
 
25. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
25.1. O pagamento dos serviços, objeto desta licitação, será efetuado em duas parcelas à proponente 
vencedora: 
* 50% após a publicação do Edital do concurso; 
* 50% após a homologação do resultado final do concurso. 
Os pagamentos serão efetuados após a aceitação das faturas pela fiscalização do CONTRATANTE, 
faturas essas que deverão ser apresentadas no Protocolo do CONTRATANTE, a partir do primeiro dia 
útil subseqüente ao do término da execução dos serviços correspondentes às referidas etapas.  
 
25.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação das faturas 
corretas. 
 
25.3. A liberação do pagamento fica vinculada à comprovação pela CONTRATADA do seguinte: 
 

 
25.3.1. Prova de Regularidade (certidão) relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviços (FGTS), em plena validade. 

 
25.4. A Contratante fará a RETENÇÃO da Contribuição Previdenciária sobre as Notas Fiscais ou faturas 
de prestação de serviços, atendendo ao disposto na Lei 8.212/91, com as alterações introduzidas pela 
Lei 9.711/98, observada, para tanto, a regulamentação aplicável. 

 
25.5. A CONTRATANTE reserva-se no direito de reter qualquer pagamento devido ao CONTRATADO, 
independentemente de sua origem, quando a mesma não comprovar estar em dia com as obrigações 
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previdenciárias. As retenções de que trata este item não estão sujeitas a qualquer correção durante o 
período em que permanecerem pendentes de comprovação. 

 
25.6. A Nota Fiscal não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas. 

 
25.7. A Câmara em hipótese alguma efetuará pagamento de reajuste, correção monetária ou encargos 
financeiros correspondentes ao atraso na apresentação das faturas corretas. 
 
25.8. Caso a Câmara venha a efetuar algum pagamento após o vencimento, por sua exclusiva 
responsabilidade, o valor em atraso será acrescido de encargos financeiros calculados com base no 
IGPM/FGV (Índice Geral de Preços no Mercado), a partir do prazo estipulado para o pagamento, 
devendo ser este o índice utilizado para qualquer situação corrente, relativa ao presente instrumento, e 
na sua falta, aquele que vier a substituí-lo. 

 
25.9. Caso se constate irregularidade nas faturas apresentadas, a Câmara, a seu exclusivo critério, 
poderá devolvê-las ao proponente, para as devidas correções, ou aceitá-las, glosando a parte que julgar 
indevida. Na hipótese de devolução, as faturas serão consideradas como não apresentadas para fins de 
atendimento às condições contratuais. 

 
25.10. Os preços contratados serão fixos, não estando sujeitos a qualquer reajuste. 
 
25.11. O pagamento será realizado em favor da CONTRATADA, através de boleto de cobrança ou 
depósito bancário em qualquer banco indicado na proposta, devendo, para isso, ficar explicitado o 
nome do banco, agência, localidade e número da conta-corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 
 
25.12. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
26. DO REAJUSTE E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
26.1. Por tratar-se de contrato com prazo de até um ano, não será admitido o reajuste do valor, 
conforme estabelece o art. 2º da Lei Federal nº. 10.192/2001. No entanto, será mantido o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, conforme os ditames da Lei 8.666/93. 
 
26.2. As alterações decorrentes da revisão do contrato serão registradas através de Aditamento ao 
Contrato, conforme § 6º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93.  
 
 
27. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
27.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.  
 



 
      CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

                          ESTADO DO PARANÁ 
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
Rua Veríssimo Marques, nº. 699 - CEP 83005-410 – São José dos Pinhais – PR 

CNPJ: 78.173.648/0001-57 I.E.: ISENTO     Fone: (41) 3299-6500 - Fax: (41) 3299-6597 
 

24

27.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa 
da CONTRATADA nos prazos previstos no art. 87, §§ 2º e 3º da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, 
aplicar as seguintes sanções:  
 

1. Advertência;  
 

2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% 
(dez por cento) sobre o evento ou parcela do serviço em atraso, o que for  aplicável e 
devido na época do inadimplemento, pelo descumprimento das obrigações estabelecidas 
no contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 
comunicação oficial. 
 

3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 
comunicação oficial; 

 
4. Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a licitante ressarcir ao contratante pelos prejuízos resultantes e após, 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  

 
27.3. As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente nos termos do art. 87, da 
Lei nº. 8666/93 e alterações.  
 
 
28. DA RESCISÃO 
 
28.1. O Contrato poderá ser rescindido, excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 
78 da Lei n° 8.666/93 e por qualquer uma das formas do art. 79 da mesma Lei. 
 
28.2. Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato por 
culpa da CONTRATADA, esta não terá direito à espécie alguma de indenização, sujeitando-se às 
conseqüências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração.  
 
28.3. Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral a CONTRATADA será notificada, em 
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
29. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
29.1. A critério da Câmara Municipal de São José dos Pinhais e mediante despacho fundamentado da 
autoridade competente, a presente licitação poderá ser transferida, revogada, ou anulada, no todo ou 
em parte, ter as quantidades de seu objeto diminuídas ou aumentadas, conforme disposto nos artigos. 
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49 e 65 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações, sem que, por qualquer desses motivos, 
possam os licitantes reclamar direitos ou exigir indenizações. 
 
29.2. As decisões da Comissão Permanente de Licitação somente serão consideradas definitivas depois 
de homologadas pela autoridade competente da Câmara Municipal de São José dos Pinhais. 
 
29.3. É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta 
licitação, promover diligências para esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao 
presente procedimento licitatório. 
 
29.4. A participação na presente licitação implica a concordância tácita, por parte da interessada, com 
todos os termos e condições do presente Edital. 
 
29.5. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Câmara Municipal de São José dos Pinhais não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  
 
29.6. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
29.7. No julgamento da habilitação e das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes a eficácia 
para fins de habilitação e classificação.  
 
29.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 
e a segurança da contratação. 

                                                                                                                                             
29.9. Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatório, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente na 
Câmara Municipal/SJP e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto 
em contrário. 
 
29.10. Caso a Administração constate equívocos, irregularidades ou omissões no presente Edital no 
curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas, efetuará, de ofício, as alterações 
necessárias, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido somente nos casos em que, 
inquestionavelmente, a alteração afetar a formulação da proposta, de acordo com § 4º, do artigo 21, da 
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.  
 
29.11. As decisões referentes a este procedimento licitatório poderão ser comunicadas às proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, inclusive e-mail, ou, ainda, mediante 
publicação no órgão de imprensa oficial do município (Jornal Correio Paranaense), se a legislação assim 
exigir. 
 
29.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº. 8.666/93. 
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29.13. Aplica-se, ainda, subsidiariamente, à presente licitação, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor. 
  
29.14. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente edital deverá ser enviado a Comissão Permanente de Licitação, até dois dias úteis anteriores à 
data fixada para a abertura da sessão pública, pelo fax: (41) 3299-6527, ou por meio eletrônico via 
Internet, através do e-mail: compras@cmsjp.com.br, os quais serão respondidos da mesma forma aos 
respectivos questionadores. 
 
30. DO FORO 
 
30.1. Fica eleito o foro da Comarca de São José dos Pinhais para dirimir as questões decorrentes da 
execução deste instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
São José dos Pinhais, 21 de agosto de 2015. 
 
 
 
WALKIRIA MANSANO BORÇATO 
Divisão de Compras e Materiais 
 
 
 
De acordo, 
 
 
_____________________ 
Guilherme Cherobim Filho 
Diretor Geral 
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ANEXO I 
 
 

PREÇO MÁXIMO 
 
 

Descrição VALOR TOTAL 
 

Contratação de empresa especializada na organização e operacionalização de 
concurso público para o provimento de vagas para os cargos de ADVOGADO, 
TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS,  
CONTADOR, ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO DE INFORMÁTICA JÚNIOR, ANALISTA 
DE SISTEMA JÚNIOR, OPERADOR DE SOM, PEDAGOGO, ADMINISTRADOR e 
cadastro de reserva para os cargos de TÉCNICO EM CONTABILIDADE, ASSESSOR 
DE IMPRENSA, AGENTE ADMINISTRATIVO E MOTORISTA da Câmara Municipal 
de São José dos Pinhais.  

R$ 99.200,00 

Excedente de inscritos (por pessoa) R$ 43,33 
 

QUANTIDADE ESTIMADA DE CANDIDATOS INSCRITOS  
 
OBSERVAÇÃO: o valor estimado tem como base o número de 3.500 (três mil e quinhentos) 
candidatos inscritos e homologados, conforme média de inscrições de concurso realizado 
anteriormente na Câmara Municipal. 
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ANEXO II 
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 
1. OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada na organização e operacionalização de concurso público para o 
provimento de vagas para os cargos de ADVOGADO, TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA 
DE SINAIS – LIBRAS, CONTADOR, ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO DE INFORMÁTICA JÚNIOR, ANALISTA DE 
SISTEMA JÚNIOR, OPERADOR DE SOM, PEDAGOGO, ADMINISTRADOR e cadastro de reserva para os 
cargos de TÉCNICO EM CONTABILIDADE, ASSESSOR DE IMPRENSA, AGENTE ADMINISTRATIVO E 
MOTORISTA da Câmara Municipal de São José dos Pinhais.  
 

CARGO FORMAÇÃO VAGAS TIPO DE PROVA 

ADVOGADO 

Curso superior em 
Direito; Registro na 

Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). 

2 

OBJETIVA COM UMA 
QUESTÃO DISCURSIVA 
(PARECER A PARTIR DE 
UM CASO CONCRETO) 

PROVA DE TÍTULOS 

TRADUTOR E INTÉRPRETE 
DA LÍNGUA BRASILEIRA 

DE SINAIS – LIBRAS 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO; - 

PROFICIÊNCIA E/OU 
CERTIFICAÇÃO DE 

TRADUTOR E INTERPRETE 
DE LIBRAS / LÍNGUA 

PORTUGUESA EXPEDIDO 
POR INSTITUIÇÕES 

RECONHECIDAS PELO 
MEC; - EXPERIÊNCIA 

MÍNIMA DE UM ANO NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO 

1 OBJETIVA E REDAÇÃO 
 

CONTADOR 

CURSO SUPERIOR EM 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS; 

REGISTRO NO CONSELHO 
REGIONAL DE 

CONTABILIDADE (CRC-
PR). 

1 OBJETIVA E REDAÇÃO; 
PROVA DE TÍTULOS 

ENGENHEIRO CIVIL 

CURSO DE NÍVEL 
SUPERIOR COMPLETO EM 
ENGENHARIA CIVIL COM 
REGISTRO NO CONSELHO 

REGIONAL DE 
ENGENHARIA E 

AGRONOMIA (CREA) 

1 OBJETIVA E REDAÇÃO; 
PROVA DE TÍTULOS 

TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA JÚNIOR 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO E CURSO 

TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA COM 

CARGA HORÁRIA 
MÍNIMA DE 1000 HORAS; 
EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 

UM ANO NA ÁREA DE 

2 OBJETIVA E REDAÇÃO 
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ATUAÇÃO. 
ANALISTA DE SISTEMA 

JÚNIOR 
CURSO DE NÍVEL 

SUPERIOR COMPLETO 1 OBJETIVA E REDAÇÃO; 
PROVA DE TÍTULOS 

OPERADOR DE SOM 

CURSO MÉDIO 
COMPLETO E CURSO 

TÉCNICO COM CARGA 
HORÁRIA MÍNIMA DE  

180 HORAS; EXPERIÊNCIA 
MÍNIMA DE UM ANO NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO 

1 OBJETIVA E REDAÇÃO 

PEDAGOGO 
CURSO DE NÍVEL 

SUPERIOR COMPLETO EM 
PEDAGOGIA 

1 OBJETIVA E REDAÇÃO; 
PROVA DE TÍTULOS 

ADMINISTRADOR 

CURSO DE NÍVEL 
SUPERIOR COMPLETO EM 

ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPRESAS. REGISTRO NO 
CONSELHO REGIONAL DE 
ADMINISTRAÇÃO (CRA-

PR). 

1 OBJETIVA E REDAÇÃO; 
PROVA DE TÍTULOS 

TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE 

ENSINO TÉCNICO OU 
PÓS-MÉDIO COMPLETO, 
COM HABILITAÇÃO EM 

TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE; AMBOS 

COM REGISTRO NO 
CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE (CRC-PR) 

CR OBJETIVA E REDAÇÃO 

ASSESSOR DE IMPRENSA 

CURSO SUPERIOR EM 
COMUNICAÇÃO SOCIAL, 
COM HABILITAÇÃO EM 

JORNALISMO OU 
RELAÇÕES PÚBLICAS; 

INSCRIÇÃO NO 
MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO 
(MTE). 

CR OBJETIVA E REDAÇÃO; 
PROVA DE TÍTULOS 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO CR OBJETIVA E REDAÇÃO 

MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO CR OBJETIVA 

 
1.1. Todas as questões elaboradas para o concurso deverão ser inéditas.  
 
2. CARACTERÍSTICAS 
 
Caberá à empresa Contratada apresentar, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contado da 
publicação do Contrato, Minuta de Projeto Executivo contendo os requisitos necessários à realização do 
evento e seu cronograma, em consonância com a legislação pertinente e de acordo com o Edital 
Regulador do Concurso. 
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2.1. DIVULGAÇÃO DO CONCURSO 
A) Confeccionar, de acordo com as orientações da Comissão do Concurso, emitidas em até 05 (cinco) 
dias úteis da Ordem de Serviço, modelos de cartazes de divulgação do Concurso, que serão 
encaminhados à referida Comissão para aprovação da arte-final; 
B) Imprimir e fornecer 300 (trezentos) cartazes de divulgação, conforme modelo aprovado pela 
Comissão do Concurso, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da assinatura do contrato; 
C) Divulgar o Concurso Público na imprensa especializada, em dois órgãos distintos (rádio de grande 
audiência e jornal de grande circulação na Capital), bem como no Diário Oficial do Município; 
D) Elaboração do material de divulgação/publicação: Divulgação do edital do Concurso Público nos 
jornais especializados em Concursos Públicos, sem custos para a Câmara Municipal de São José dos 
Pinhais (somente edital de abertura do concurso); 
E) Publicações das fases do Concurso Público: As despesas com publicações veiculadas no Diário Oficial 
do Município são de responsabilidade da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, sendo estas 
publicações obrigatórias, conforme exigências do TCE/PR; 
F) Divulgação do Concurso Público: Todas as etapas, editais e avisos serão elaborados pela instituição 
organizadora e serão disponibilizadas no site da mesma, sem custos para a Câmara Municipal de São 
José dos Pinhais; 
G) Disponibilizar em banco de dados no servidor da empresa, todas as informações relativas ao 
Concurso bem como no sítio da empresa e da Câmara Municipal na Internet, encaminhando-as para 
apreciação da Comissão do Concurso; a Comissão do Concurso poderá sugerir, a qualquer tempo, 
alteração do sítio na Internet visando complementar e atualizar as informações e/ou facilitar a 
navegação dos usuários, cabendo a Contratada, acatada a sugestão, providenciar as modificações, em 
tempo hábil, de forma a surtirem os efeitos desejados. 
 
2.2 - INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS: 
 
A) Elaborar o layout e arte final do requerimento de inscrição (campos, tamanho e tipo de dados) 
devendo ser aprovado pela Comissão do Concurso; 
B) Disponibilizar requerimentos de inscrição a serem preenchidos pelos candidatos, no sítio da empresa 
na Internet; 
C) Disponibilizar equipe habilitada e meios de comunicação (central telefônica de atendimento, e-mail, 
etc.) para prestar informações sobre o concurso, em dias úteis, no horário comercial; 
D) Criar e disponibilizar um banco de dados, contendo cadastro dos candidatos inscritos, conforme os 
dados constantes da ficha de inscrição, de acordo com a letra “B” deste subitem, para consulta do 
Contratante; 
E) Emitir listagens com o número total de candidatos inscritos, por ordem alfabética e número de 
inscrição, em arquivos informatizados e impressos, (disponibilizados em arquivos compatíveis aos 
utilizados pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais), em até 4 (quatro) dias úteis antes do prazo 
estabelecido no cronograma do Edital para publicação das inscrições; 
F) Emitir relatório impresso, no prazo de 5 (cinco) dias, informando a Comissão do Concurso todas as 
ocorrências relativas a esta fase do serviço contratado. 
 
2.3 - DAS PROVAS 
 
2.3.1 - DOS LOCAIS DAS PROVAS: 
 
A) A realização das provas será de responsabilidade da contratada, em locais situados na cidade de São 
José dos Pinhais/PR e/ou Curitiba/PR e deverão ser adequados à realização de cada fase. Estes locais de 
provas deverão ser submetidos, previamente, à inspeção da Comissão do Concurso, para fins de 
apreciação da real adequação da proposição da Contratada. 
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B) A data e horários da aplicação da prova escrita serão definidos pela Comissão de Concurso. Deverá 
ser permitido o acesso dos candidatos aos locais de prova em até 1 (uma) hora antes do início de cada 
prova; 
C) Alocar número adequado de candidatos por sala, nos locais de prova; 
D) Emitir relatório impresso, no prazo de 5 (cinco) dias, informando a Comissão de Concurso de todas 
as ocorrências relativas a esta fase do serviço contratado, expressas em dados quantitativos. 
E) Os locais destinados a aplicação da prova escrita, deverá ter sinalizações adequadas e orientações 
que permitam fácil acesso do candidato; 
F) Deverá disponibilizar ambulâncias e socorro médico nos locais destinados a aplicação da prova 
escrita, bem como salas de amamentação para as candidatas lactantes; 
G) Deverá garantir adaptação das provas e dos locais de realização das provas, de acordo com as 
necessidades declaradas pelos candidatos portadores de necessidades especiais no ato de inscrição, 
bem como profissionais especializados para tal. 
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ANEXO III 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2015 

Processo Administrativo nº. 531/2015 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
(emitir em papel que identifique a licitante) 

 
A empresa abaixo identificada apresenta a proposta de preços à Câmara Municipal de São José dos 
Pinhais/PR, abaixo detalhada, para a prestação dos serviços de que trata a TOMADA DE PREÇOS Nº 
2/2015, conforme especificação constante do Instrumento Convocatório e seus Anexos. 

  

Razão Social: 
CNPJ/MF: 
Endereço: 
Cidade: UF: CEP: 
Fone:                                           Fax: e-mail:  

Dados Bancários 
Nome do Banco Código Agência Nº. da Conta 

    
            

ÍTEM D E S C R I Ç Ã O TOTAL 

1 

Organização e operacionalização de concurso público para o 
provimento de vagas para os cargos de ADVOGADO, 
TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE 
SINAIS – LIBRAS, CONTADOR, ENGENHEIRO CIVIL, 
TÉCNICO DE INFORMÁTICA JÚNIOR, ANALISTA DE 
SISTEMA JÚNIOR, OPERADOR DE SOM, PEDAGOGO, 
ADMINISTRADOR e cadastro de reserva para os cargos de 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE, ASSESSOR DE 
IMPRENSA, AGENTE ADMINISTRATIVO E MOTORISTA da 
Câmara Municipal de São José dos Pinhais, conforme 
condições especificadas no ANEXO I (Termo de Referência), 
parte integrante deste Edital. 
 

R$____________ 

 Concordamos com todos os termos e condições constantes do Edital e seus Anexos.  
 Declaramos que nos preços ofertados estão incluídos: impostos, tributos, despesas salariais, encargos 

sociais, fiscais, comerciais e quaisquer outros relativos ao objeto da licitação.  
 Validade da proposta: ..............dias. (mínimo de 60 dias) 

 
Nome do Representante Legal da Empresa: 
RG e CPF: 
 
Local e data 
 
_____________________________________________ 
     Assinatura do Representante Legal da Empresa 
       [carimbo padronizado do CNPJ/MF] 
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ANEXO IV 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2015 
Processo Administrativo nº. 531/2015 

 
 

MODELO 
(em papel timbrado/identificado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
A (razão social da empresa) ________________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. 
____________________, sediada _________________ (endereço completo), DECLARA, para fins de 
participação na licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2015, da Câmara Municipal de São 
José dos Pinhais, e sob os ditames da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 
estabelecidos no Edital. 
 
 
 

Local e data 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal  

Nº. RG ou CPF/MF 
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ANEXO V 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2015 
Processo Administrativo nº. 531/2015 

 
MODELO 

(em papel timbrado/identificado da empresa) 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO E DE 
DECLARAÇÃO RELATIVA AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(em papel timbrado/identificado da empresa) 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

A empresa ....(razão social da empresa)....................., inscrita no CNPJ/MF sob n°. ................., 
sediada .... (endereço completo)....., DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem 
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório (TOMADA DE PREÇOS Nº 
2/2015, Processo Administrativo nº. 531/2015, da Câmara Municipal de São José dos Pinhais), ciente 
da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores.  

DECLARA, também, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

 
 
 

Local e data 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal  

Nº. RG ou CPF/MF 
 
 
 
 

Observações: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.   
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ANEXO VI 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2015 
Processo Administrativo nº. 531/2015 

 
MODELO 

(em papel timbrado/identificado da empresa) 
 
 

DECLARAÇÃO DE PORTE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
 
 
A (razão social da empresa)________________________, CNPJ nº __________________________, 
sediada ___________________________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal, Sr(a) _______________________________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ___________________ e do CPF nº __________________, infra assinado, 
para fins de participação na licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2015, da Câmara 
Municipal de São José dos Pinhais, declara expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e 
sob as penas da lei que ESTÁ ENQUADRADA como __________________ (microempresa ou empresa 
de pequeno porte), conforme definido no Capítulo II da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, 
podendo, para tanto, usufruir do tratamento diferenciado e favorecido em licitações conforme Capítulo 
V – “Do Acesso aos Mercados”, daquele corpo normativo, na forma prevista no respectivo Edital.  
 
 
Local e data 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal  

Nº. RG ou CPF/MF 
 
 
 
 

 
Observações:  
 
 

 � Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, 
nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;  

 � A não apresentação desta Declaração será interpretada como o não enquadramento da 
licitante como ME ou EPP e as implicações da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do 
direito de tratamento diferenciado.  
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ANEXO VII 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2015 

Processo Administrativo nº. 531/2015 
 
 
 

MODELO 
(em papel timbrado/identificado da empresa) 

 
 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ............, portador (a) da Cédula de Identidade R.G. nº 
.............. e CPF sob nº ..................., a participar da licitação instaurada pela Câmara Municipal de São 
José dos Pinhais, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2015, na qualidade de REPRESENTANTE 
LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome  da empresa ........(razão social)..............., 
bem como formular propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  

 
 

 
Local e data 

 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal  

Nº. RG ou CPF/MF 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
- Apresentar conforme item 7 do Edital e em separado dos envelopes de proposta e documentação.  
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ANEXO VIII 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2015 
Processo Administrativo nº. 531/2015 

  

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº. ........./2015 

Processo Administrativo nº. 531/2015 

 

CONTRATO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E A EMPRESA ... 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº. 78.173.648/0001-57, com sede na Rua Veríssimo Marques, nº. 699 - Centro, na 
cidade de São José dos Pinhais - PR, neste ato representada pelo seu Presidente, Vereador SYLVIO 
MONTEIRO NETO, brasileiro, solteiro, portador da CI/RG nº. xxxxx e CPF/MF nº. xxxxx, doravante 
denominada CONTRATANTE, e a empresa .................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. ........, com sede na Rua ......., nº. ......., Bairro ....................., na cidade de ............., 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu titular, Senhor ...................., 
(naturalidade), (estado civil), (profissão), portador da Carteira de Identidade nº. ............. e CPF/MF nº. 
.........., celebram o presente contrato, conforme Processo Licitatório levado a efeito através da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2015 - Processo Administrativo nº. 531/2015, e com fundamento nas 
disposições e princípios gerais estatuídos pela Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, mediante as 
cláusulas e condições a seguir: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A CONTRATADA, de acordo com as condições, especificações e demais elementos estabelecidos na 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2015 - Processo Administrativo nº. 531/2015, na sua proposta datada de 
...........de 2015, documentos estes que passam a integrar este Instrumento Contratual, 
independentemente de transcrição, OBRIGA-SE à execução de serviços de organização e 
operacionalização de concurso público para o provimento de vagas para os cargos de 
ADVOGADO, TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS, 
CONTADOR, ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO DE INFORMÁTICA JÚNIOR, ANALISTA DE 
SISTEMA JÚNIOR, OPERADOR DE SOM, PEDAGOGO, ADMINISTRADOR e cadastro de reserva 
para os cargos de TÉCNICO EM CONTABILIDADE, ASSESSOR DE IMPRENSA, AGENTE 
ADMINISTRATIVO E MOTORISTA da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, conforme 
condições especificadas no Edital e anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
2.1. A forma de execução do presente contrato é de execução indireta, no regime de empreitada por 
preço global, conforme dispõe o art. 6º, VIII, a, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS 
 
 
3.1. As despesas decorrentes do presente procedimento licitatório correrão à conta de recursos 
consignados no orçamento da Câmara Municipal de São José dos Pinhais para o ano de 2015, 
constantes das seguintes dotações orçamentárias: 3.3.90.39.48.00 – Serviços de Seleção e 
Treinamento. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a importância de R$ ........ , pelo fornecimento do objeto 
descrito no item 1 deste Instrumento Contratual. 
 
4.2. O pagamento dos serviços, objeto desta licitação, será efetuado em duas parcelas à proponente 
vencedora: 
* 50% após a publicação do Edital do concurso; 
* 50% após a homologação do resultado final do concurso. 
Os pagamentos serão efetuados após a aceitação das faturas pela fiscalização do CONTRATANTE, 
faturas essas que deverão ser apresentadas no Protocolo do CONTRATANTE, a partir do primeiro dia 
útil subseqüente ao do término da execução dos serviços correspondentes às referidas etapas.  
 
4.3. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação das faturas 
corretas. 
 
4.4. A liberação do pagamento fica vinculada à comprovação pela CONTRATADA do seguinte: 
 

 
4.4.1. Prova de Regularidade (certidão) relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviços (FGTS), em plena validade. 

 
4.5. A Contratante fará a RETENÇÃO da Contribuição Previdenciária sobre as Notas Fiscais ou faturas de 
prestação de serviços, atendendo ao disposto na Lei 8.212/91, com as alterações introduzidas pela Lei 
9.711/98, observada, para tanto, a regulamentação aplicável. 

 
4.6. A CONTRATANTE reserva-se no direito de reter qualquer pagamento devido ao CONTRATADO, 
independentemente de sua origem, quando a mesma não comprovar estar em dia com as obrigações 
previdenciárias. As retenções de que trata este item não estão sujeitas a qualquer correção durante o 
período em que permanecerem pendentes de comprovação. 

 
4.7. A Nota Fiscal não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas. 

 
4.8. A Câmara em hipótese alguma efetuará pagamento de reajuste, correção monetária ou encargos 
financeiros correspondentes ao atraso na apresentação das faturas corretas. 
 
4.9. Caso a Câmara venha a efetuar algum pagamento após o vencimento, por sua exclusiva 
responsabilidade, o valor em atraso será acrescido de encargos financeiros calculados com base no 
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IGPM/FGV (Índice Geral de Preços no Mercado), a partir do prazo estipulado para o pagamento, 
devendo ser este o índice utilizado para qualquer situação corrente, relativa ao presente instrumento, e 
na sua falta, aquele que vier a substituí-lo. 

 
4.10. Caso se constate irregularidade nas faturas apresentadas, a Câmara, a seu exclusivo critério, 
poderá devolvê-las ao proponente, para as devidas correções, ou aceitá-las, glosando a parte que julgar 
indevida. Na hipótese de devolução, as faturas serão consideradas como não apresentadas para fins de 
atendimento às condições contratuais. 

 
4.11. Os preços contratados serão fixos, não estando sujeitos a qualquer reajuste. 
 
4.12. O pagamento será realizado em favor da CONTRATADA, através de boleto de cobrança ou 
depósito bancário em qualquer banco indicado na proposta, devendo, para isso, ficar explicitado o 
nome do banco, agência, localidade e número da conta-corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 
 
4.13. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
 
5.1 A vigência do presente contrato inicia-se na data de sua assinatura e extingue-se em 210 (duzentos 
e dez) dias, sem prejuízo dos prazos da garantia ofertados.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS PROJETOS 
 
6.1. O prazo para a execução do objeto desta licitação será de 180 (cento e oitenta) dias e o prazo de 
vigência será de 210 (duzentos e dez) dias, ambos contados a partir da publicação do contrato na 
imprensa oficial do município (Jornal Correio Paranaense). 
 
6.1.1. Os prazos acima referidos poderão ser prorrogados por interesse público, nos termos do art. 57 § 
1º e incisos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA COMISSÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA DO CONCURSO PÚBLICO E DO GESTOR DO 
CONTRATO 
 
7.1. Será constituída pelo Contratante uma Comissão Especial Temporária de Concurso, com 
atribuições de acompanhamento do processo licitatório, atuando inclusive na análise das propostas 
técnicas em conjunto com a Comissão de Licitações e, após a contratação, para a análise e aprovação 
do edital de seleção, atuação junto à empresa contratada na elaboração do conteúdo programático das 
provas objetivas, além de demais atividades pertinentes à contratação. 
 
7.2. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Dielce Rodrigues da Silva 
Marafigo, Gestora de Contratos da Contratante.  
 
7.3. Na constatação, pela Comissão Especial Temporária de Concurso, de que os serviços estão em 
desacordo com as especificações determinadas, deverá haver a regularização no prazo máximo de 5 
(cinco) dias, contados da data da notificação expedida pelo Gestor do Contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA 
 
8.1. A contratada obriga-se a refazer, sem ônus para o CONTRATANTE, todos os serviços de concepção 
inadequada para o cumprimento do objeto do presente contrato. 
 
8.2. Todos os custos relativos à prestação da garantia deverão ser arcados pela contratada, não 
cabendo qualquer ônus para a Câmara Municipal de São José dos Pinhais. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
9.1. Além das demais exigências do Edital da Licitação, do Termo de Referência e deste Contrato, são 
obrigações da CONTRATADA:  
 
9.1.1 Entregar os serviços no prazo de 180 dias, contados a partir da publicação do Contrato; 
 
9.1.2 Fornecer toda a documentação referente aos serviços, objeto da presente licitação; 
 
9.1.3. Efetuar a entrega dos serviços de acordo com as condições e prazos propostos; 
 
9.1.4 Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
 
9.1.5. Arcar com todas as despesas que se fizerem necessárias para a execução dos serviços; 
 
9.1.6 Suportar todas as despesas relativas aos recursos humanos, inclusive as decorrentes de 
obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando ao Contratante, quando 
exigida, cópia dos documentos de quitação; 
 
9.1.7 Suportar ainda, todas as demais despesas incidentes sobre o objeto do presente contrato, tais 
como as decorrentes do pagamento de seguros, impostos e taxas; 
 
9.1.8 Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre 
as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, portanto, qualquer obrigação à 
CONTRATANTE com relação aos mesmos, respondendo a CONTRATADA por qualquer recolhimento 
tributário indevido e por quaisquer infrações fiscais cometidas, decorrentes da execução do objeto 
contratual. 
 
9.1.9 Cumprir todas as Leis e Posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e vigentes durante a 
execução do Contrato, sendo o único responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver 
dado causa. 
 
9.1.10 Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros; 
 
9.1.11 A licitante vencedora obriga-se a realizar os serviços a que se refere o presente contrato e o 
Edital da respectiva licitação que lhe deu origem, de acordo com as especificações descritas, sendo de 
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sua inteira responsabilidade a reparação do serviço que venha a ser constatado não estar em 
conformidade com as referidas especificações.  
 
9.2. São obrigações da CONTRATANTE: 
 
9.2.1. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
 
9.2.2. Prestar todas as informações necessárias para a correta execução dos serviços contratados.  
 
9.2.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre a aplicação de eventual 
multa, nos termos deste contrato.    
 
9.2.4. Promover, através do Setor competente, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas, submetendo à 
autoridade superior o que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas 
convenientes; 
 
9.2.5. Acompanhar a execução dos serviços pela CONTRATADA, podendo intervir durante a sua 
execução, para fins de ajustes ou suspensão da entrega. 
 
9.2.6. Permitir o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA para a realização dos serviços 
necessários. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
10.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa 
da CONTRATADA nos prazos previstos no art. 87, §§ 2º e 3º da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, 
aplicar as seguintes sanções:  
 
1. Advertência;  
 
2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 
cento) sobre o evento ou parcela do serviço em atraso, o que for  aplicável e devido na época do 
inadimplemento, pelo descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial. 
 
3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
 
4. Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir ao 
contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior.  
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10.2. As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente nos termos do art. 87, da 
Lei nº. 8666/93 e alterações.  
 
10.3. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir de sua notificação, para se 
pronunciar a respeito de multas aplicadas pela CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, a penalidade 
passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada, e não dará direito à 
CONTRATADA a qualquer impugnação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
11.1. Por tratar-se de contrato com prazo de até um ano, não será admitido o reajuste do valor, 
conforme estabelece o art. 2º da Lei Federal nº. 10.192/2001. No entanto, será mantido o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, conforme estabelecido na Lei 8.666/93. 
 
11.2. As alterações decorrentes da revisão do contrato serão registradas através de Aditamento ao 
Contrato, conforme § 6º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA NOVAÇÃO: 
 
12.1. A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste contrato e na Lei 
em geral e a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não importa em novação a seus 
termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de 
ações futuras sendo que todos os recursos postos à disposição da CONTRATANTE serão considerados 
como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
 
13.1. O Contrato poderá ser rescindido, excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 
78 da Lei n° 8.666/93 e por qualquer uma das formas do art. 79 da mesma Lei. 
 
13.2. Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato por 
culpa da CONTRATADA, esta não terá direito à espécie alguma de indenização, sujeitando-se às 
conseqüências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração.  
 
13.3. Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral a CONTRATADA será notificada, em 
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
14.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 
da Lei nº. 8.666/93, devidamente comprovados. 
 
14.1.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado sobre o valor inicial 
atualizado do contrato, conforme prevê o artigo 65 da Lei nº. 8666/93.  
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14.1.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
15.1. O extrato do presente Contrato será publicado no órgão de imprensa oficial do Município de São 
José dos Pinhais, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº. 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
16.1. A Contratada tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste Contrato, dos locais e de 
todas as condições gerais e peculiares, não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento 
impeditivo do perfeito cumprimento do contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
17.1. Fica eleito o foro da Comarca de São José dos Pinhais para dirimir as questões decorrentes deste 
Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem de 
acordo, assinam em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o 
assinam, para que se produzam os efeitos legais.                                                 
 
São José dos Pinhais, ......................de 2015 
 
 _____________________________________                          _______________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS                                                  CONTRATADA 
      Vereador Sylvio Monteiro Neto – Presidente 
                                CONTRATANTE                            
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RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2015  

Processo Administrativo nº. 531/2015 
 

 
Razão Social: _________________________________________________________ 
 
CNPJ: ______________________________________________________________ 
 
Endereço: ____________________________________________________________ 
 
Cidade: ____________  Estado: _______ Telefone: ____________  Fax: __________ 
 
Pessoa para contato: ____________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________ 
 

Recebemos cópia dos documentos acima descritos, referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2015  
Processo Administrativo nº. 531/2015. 
 
            Local: _________________________ , _____ de _______________ de 2015. 
 
 
 
                                                                           ________________________ 
                                                                                   Assinatura / carimbo 
 

 
Senhor Licitante, 
 

Solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital abaixo, remetendo-o a esta 
Câmara Municipal, por meio do fax (41) 3299-6527 ou e-mail compras@cmsjp.com.br 
 
 A não remessa de recibo exime a Câmara Municipal da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 
 São José dos Pinhais - PR, 21 de agosto de 2015.  

 
           

        Walkiria Mansano Borçato 

                                                                               Divisão de Compras e Materiais 


