
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
CARTA-CONVITE 

 
 
Ao Sr., 
 
 
Referência:       
 
Processo Licitatório nº:        016/2014 
  
 Carta-Convite nº:                   07/2014 
 
 Objeto:                        Contratação de empresa/pessoa jurídica para prestação de 

serviços de execução de Processo Seletivo  
 
 
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Rua Araçuaí, S/Nº - CEP 39.644-000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.051.524/0001-77, por 
intermédio da sua Comissão Permanente de Licitação, constituída pelo Decreto 003/2013, 
convida esta empresa ou pessoa física a apresentar proposta para “Contratação de 
empresa/pessoa jurídica para prestação de serviços de execução de Processo Seletivo”, 
conforme descrição do objeto.  A licitação é do Tipo: Menor Preço e será processada na 
conformidade da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e das condições estabelecidas nesta 
Carta-Convite. 
 
1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 O presente Processo Licitatório tem por objetivo “Contratação de empresa/pessoa 

jurídica para prestação de serviços de execução de Processo Seletivo” conforme a 
seguir: 
 
a) Elaborar o Edital para o quantitativo de cargos e respectivo número de vagas para 
fins de realização do Processo Seletivo. 
b) Elaborar Portarias e ou Decretos que irão normalizar todas as fases do Processo 
Seletivo. 
c) Promover as inscrições dos candidatos. 
d) Fiscalizar o local e respectiva estrutura indispensável à realização das provas. 
e) Aplicação e correção das provas. 
f) Assessorar a Comissão de Realização do Processo Seletivo na resposta de eventuais 
recursos, tanto na fase da inscrição como na de correção e publicação do resultado. 
g) Assessorar a Comissão de Realização do Processo Seletivo na apuração dos títulos 
previstos no edital, para fins de classificação. 
h) Emissão dos relatórios do resultado final com a respectiva lista dos classificados. 
i) Homologação do resultado final 
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1.2      Constituem anexos desta Carta-Convite, dela fazendo parte integrante: 
 
Anexo I- Modelo da Proposta; 
Anexo II- Modelo de Declaração quanto ao emprego de menor, em cumprimento ao disposto no 
inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 
Anexo III -  Minuta da Contrato; 
Anexo IV – Quadro de Cargos e Vagas 
Anexo V - Credenciamento específico 
Anexo VI – Protocolo de Recebimento 
Anexo VII – Termo de desistência de recursos 
 
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1 - Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nem participar da execução do contrato 
resultante desta licitação: 
 
a) empresas em estado de falência, de concursos de credores, de dissolução ou liquidação; 
b) empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração 
pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como as que estejam punidas 
com suspensão do direito de contratar ou licitar; 
c) Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim 
a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
 
2.2 - A licitação será regida pelas disposições da Lei Federal de nº 8.666/93, da Lei de nº 
9.444/87 e posteriores alterações, assim como as condições fixadas nesta Carta-Convite. 
 
2.3 - A despesa resultante desta licitação ocorrerá por conta da seguinte dotação orçamentária:    
 
04.122.0002.2015 - Manutenção da Divisão de Pessoal 
33903900 - outros serviços de terceiros PJ-ficha-64 
 
3  FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE E DAS 
PROPOSTAS 
 
3.1 - Os  documentos de regularidade referidos nesta Carta-Convite deverão ser apresentados 
em envelope distinto do das propostas, lacrado e assim identificado: 
 
 
Envelope nº 1 – Documentos de Habilitação 
Processo Licitatório nº016/2014 
Carta - Convite nº: 07/2014 
Proponente: Razão Social, endereço e CNPJ 
Sala de Compras e Licitações – Francisco Badaró 
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Envelope nº 2 – Proposta Comercial 
Processo Licitatório nº 016/2014 
Carta - Convite nº 07/2014 
Proponente:  Razão  Social, endereço e CNPJ 
Sala de Compras e Licitações – Francisco Badaró 
 
3.2 - A falta de qualquer dos documentos exigidos neste certame, implicará a automática 
exclusão do interessado, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para 
complementação desta documentação. 
 
3.3 - As propostas serão apresentadas de acordo com o modelo do Anexos I que acompanham 
esta carta-convite e deverão conter, obrigatoriamente: 
 

a) A proposta de preço apresentada será referente ao valor a ser pago pela Prefeitura 
Municipal de Francisco Badaró em complementação aos valores arrecadados pela 
Empresa vencedora com as inscrições dos candidatos. 
 

b) Todos os valores cobrados a título da remuneração das inscrições pertencerão à 
empresa vencedora, e deverão ser cobrados em conformidade com as carreiras 
apresentadas no anexo IV 
 

c) A proposta, datilografada, ou impressa por processo eletrônico, em 02 vias, sem 
emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, deverá indica o numero desta 
licitação, a identificação e endereço completo da proponente e a qualificação do 
signatário. 
 

d) Na formulação da proposta deverão ser computados todos os custos, diretos e indiretos, 
incidentes na realização dos trabalhos, ficando esclarecido que o órgão licitador não 
aceitara qualquer alegação posterior por conta de despesas eventualmente não 
consideradas nos preços cotadas, nem efetuara qualquer pagamento além do valor 
global indicado na proposta selecionada, ressalvadas as hipóteses de criação ou 
majoração de encargos fiscais. 
 

e) Os preços não estarão sujeitos a qualquer reajuste e deverão ser cotados 
exclusivamente em moeda corrente nacional. 

 
 3.4- Não serão admitidas propostas com preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com preços dos insumos e os valores de mercado, ou condicionadas à concessão 
de vantagem não previstas nesta licitação, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos 
demais licitantes. 
 
3.5- A Prefeitura Municipal de Francisco Badaró fornecerá à empresa contratada a área física 
para realização das inscrições e realização das provas (escolas). 
 
3.6- No preço proposto deverão estar incluídos todos os encargos, tributos, obrigações sociais, 
locação de equipamentos, fiscalização ou outras decorrentes da execução dos serviços 
contratados. 
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3.7- Prazo de execução: o serviço será executado a partir da assinatura do contrato, por um 
período máximo de 120 (cento e vinte) dias, compreendendo desde a etapa inicial até a final 
com a homologação do resultado do Processo Seletivo pelo Sr. Prefeito Municipal. 
 
 4 -  DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 
 
4.1 – Os envelopes da documentação de regularidade e das propostas serão recebidos e 
abertos em sessão pública, na sede da prefeitura de Francisco Badaró situada a Rua Araçuaí, 
S/N – Centro, às 09:00 horas do dia 28/02/2014, na forma estabelecida nesta Carta-Convite. 
                                                                                                                                                                                                  
4.2 – Não serão recebidos documentos de regularidade nem propostas, remetidos através de 
fax, via e-mail ou por outro meio similar. 
  
4.2.1 – No horário designado, colhidas as credenciais e as assinaturas dos licitantes ou seus 
representantes, na “lista de presença”, o presidente da Comissão encerrará o recebimento dos 
envelopes. 
 
4.2.2 – Uma vez iniciada a abertura dos envelopes de documentação, não será recebida 
proposta de retardatário e, em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação de 
documento exigido nesta carta-convite, nem admitida retificação ou alteração das condições 
ofertadas. 
 
4.3 – Os documentos de regularidade serão lidos pelo presidente e rubricados pelos membros 
da comissão e pelos licitantes, aos quais serão franqueadas a palavra para as observações e 
impugnações que entenderem cabíveis, que serão apreciadas e decididas pela comissão 
imediatamente, ou, se isso não for possível, em outra sessão pública para o qual serão todos os 
licitantes convocados. 
 
4.4- Se o licitante excluído manifestar a intenção de recorrer, os envelopes das propostas 
serão rubricados por todos os presentes e ficarão em poder da comissão para serem abertos 
após o julgamento do recurso apresentado, procedendo-se conforme o disposto nesta Carta-
Convite. 
 
4.5- Se não ocorrer a hipótese do item anterior, e uma vez constatada a regularidade jurídica 
e fiscal de todos os interessados, o presidente fará a abertura dos envelopes das propostas, as 
quais serão lidas e rubricadas pelos membros da Comissão e por todos os presentes. Em 
seguida o presidente franqueara a palavras aos licitantes, para as impugnações ou protestos 
que entenderem cabíveis, os quais serão apreciados e decididos de imediato, salvo quando 
envolverem aspectos que exijam análise mais acurada. 
 
4.6-  Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros 
da comissão e pelos licitantes, na qual poderão estes fazer inserir as observações, reclamações, 
ou impugnações que se entenderem cabíveis. A juízo do presidente da comissão, as 
impugnações serão decididas na mesma sessão, ou deixadas para posterior deliberação, 
observado o disposto no item 9 desta carta-convite. 
 
 
5 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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5.1 - No envelope número 01 - “Documentação de Habilitação”, os participantes desta licitação 
deverão apresentar: 
 
5.1.1- Prova de Regularidade perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal da 
sede da empresa;  
5.1.2- Certidão de negativa de débito perante o INSS;  
5.1.3- Certidão de negativa de débito perante o FGTS;  
5.1.4  Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT  
5.1.5- Declaração de empresa individual, no caso de empresa individual;  
5.1.6- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais;  
5.1.7- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício;  
5.1.8- Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações previstas 
no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Art.27 V da Lei 8.666/93 e atualizações), 
assinada pelo representante legal da licitante, conforme modelo anexo II desta Carta-Convite;  
5.1.9 – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
5.1.10 – Prova de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Administração (CRA); 
5.1.11- Comprovante que certifique claramente que a empresa realizou atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação; 
5.1.12- Os licitantes que invocarem a condição de microempresas ou empresas de pequeno 
porte para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar 
123/2006, deverão apresentar certidão expedida pelo Órgão competente, a saber: Registro de 
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), 
conforme o caso, do local onde a pessoa jurídica tenha sido registrada, atestando que a 
empresa se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma 
do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006. 
 

 
5.2 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em originais ou cópias legíveis, 
autenticadas em cartório ou pela Comissão de Licitação. Os licitantes que apresentarem cópias 
dos documentos sem autenticação deverão obrigatoriamente, apresentar os documentos 
originais no ato de abertura sob pena de inabilitação. 
  
5.3- A falta de qualquer um dos documentos relacionados implicará na Inabilitação da empresa 
participante. 
 
5.4- As Certidões expedidas que forem apresentadas sem a validade, será considerada pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. 
 
5.5- Em nenhuma hipótese será aceito protocolo de solicitação dos documentos relacionados 
para habilitação. 
 
5.6- As pessoas jurídicas ou pessoas físicas do ramo cujo objeto comercial seja consentâneo 
com o objeto desta licitação não convidadas, para participar deste certame, deverão manifestar 
o interesse com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas anterior a abertura dos envelopes e 
cadastradas nesta Administração. Para o cadastro a empresa deverá apresentar ao município 
os seguintes documentos:  
 

a)  Carteira de Identidade e CPF do(s) proprietário(s); 
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b)   Declaração de empresa individual, se for o caso; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

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

diretoria em exercício; 
e)  CNPJ; 
f)  Prova de Inscrição nos Cadastros de Contribuintes Estadual e Municipal; 
g)  Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, da sede da 

empresa; 
h)  Prova de regularidade perante o INSS; 
i)  Certificado de Regularidade de Situação do FGTS; 
j)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT 
 

5.8 - Os documentos para cadastro deverão ser apresentados em originais ou cópias legíveis, 
autenticadas em cartório ou pela Comissão de Licitação, reservando-se a esta o direito de exigir 
a apresentação dos originais para conferência. 
 
6 –  DA PROPOSTA 
 
6.1 - O envelope nº 02 - “Proposta Comercial”, conterá a proposição do licitante quanto ao preço 
e condições gerais de execução do serviço. A Proposta deverá corresponder com precisão ao 
objeto da licitação. 
 
6.2- A apresentação da Proposta Comercial será considerada como evidência de que o licitante 
examinou completamente a Carta-Convite e todos os seus anexos, que os comparou entre si, 
que obteve do Município de Francisco Badaró as informações sobre qualquer ponto duvidoso, 
de modo a possibilitar a sua elaboração de maneira completa e satisfatória. 
 
6.3 - No caso de discordância entre o valor numérico e por extenso, lançados na Proposta 
Comercial, prevalecerá o valor grafado por extenso. 
 
6.4 - A Proposta Comercial será preenchida em máquina de datilografia ou computador e 
conterá, obrigatoriamente, as seguintes informações: 
 
6.4.1 - Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, nome do responsável técnico e 
do representante legal da empresa, se for o caso. 
 
6.4.2 - O preço proposto pela empresa licitante, a ser pago pela Prefeitura Municipal, em moeda 
nacional, com o máximo de 02 (duas) casas após a vírgula, por expressão numérica e por 
extenso. 
 
6.4.3 - O prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de abertura dos envelopes contendo 
a Proposta de preços; 
 
6.4.4 - Assinatura do representante legal da empresa. 
 
6.4.5- Carimbo de CNPJ da empresa licitante. 
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6.5 - A Proposta Comercial somente será considerada se atendidas às exigências do presente 
ato convocatório e entregue no local indicado até o dia e hora fixados. 
 
6.6 - Os preços da Proposta Comercial serão fixos e irreajustáveis. 
 
6.7 - Esgotado o prazo de validade da Proposta Comercial, será consultado o proponente a 
respeito, considerando-se prorrogada a mesma, por igual período, se não houver manifestação 
contrária no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
6.8 - Não será considerada qualquer vantagem ou especificação que não conste expressamente 
da Proposta Comercial. Do mesmo, não será admitida a formulação de Proposta Comercial 
mediante concessão de vantagem sobre Proposta Comercial alheia. 
 
7 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1 As propostas serão analisadas exclusivamente com base nos dados nelas contidos, 
podendo a comissão, se entender necessário, solicitar dos licitantes esclarecimentos 
complementares, cujas respostas deverão ser prestadas sempre por escrito  nos prazos fixados, 
mas não poderão acarretar modificação das condições já indicadas. 
 
7.2    A comissão avaliará: 

 
a) A compatibilidade dos preços ofertados com os valores praticados no mercado com 

os custos reais estimados para a execução do contrato 
 
7.3    Serão desclassificadas as propostas: 
 

a) Que não contiverem todos os dados exigidos nesta carta-convite, ou que não 
atenderem aos requisitos mínimos das especificações 
b) Que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexeqüíveis, ou incompatíveis com 
os valores de mercado, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre o 
objeto da contratação. 
c) Que ofertarem vantagens baseada nas ofertas de outros licitantes. 
d) Do licitante que deixar de atender, no prazo assinado pela comissão, a eventuais 
pedidos de esclarecimentos sobre pontos fundamentais ao julgamento da proposta. 
 

7.4 Se todas as propostas forem desclassificadas a comissão fixará o prazo de três dias úteis 
para que os licitantes apresentem novas propostas, escoimadas das causas que determinaram 
a desclassificação. As novas propostas deverão ser apresentadas em envelope fechado, 
observando-se o procedimento de abertura, avaliação e julgamento estabelecidos nos subitens 
anteriores. 
 
7.5 A comissão fará a conferência dos preços cotados. Na hipótese de divergência entre valores 
expressos em números e por extenso, prevalecerão para efeito de classificação, os valores por 
extenso, ficando esclarecidos que a comissão fará as correções de cálculos que se fizerem 
necessárias e que os valores corrigidos serão os considerados para efeito de classificação das 
propostas, respeitando os valores unitários. 
 
7.6  Para efeito de classificação e adjudicação, em caso de empate das propostas, será 
observado o seguinte critério: 
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a) Por sorteio entre as empatadas, em sessão pública para a qual todos os licitantes 
serão convocados por escrito. 

 
7.7   Verificado o atendimento integral das especificações técnicas e das condições desta carta 
convite, será declarado vencedor o licitante que oferecer o menor preço final para execução 
integral dos trabalhos, assim considerado aquele que implicar o menor dispêndio para a 
administração. 
 
7.8    Não será admitido o cancelamento da Proposta Comercial, exceto nos seguintes casos: 
 

 7.8.1 -   Erro de cálculo, quando evidente; 
 7.8.2 - Cotação muito distante da média dos preços oferecidos, que leve a Comissão   
Permanente de Licitação à conclusão de que houve equívoco; 
 7.8.3 - Prova de que foi mal interpretada a especificação e oferecido serviço diferente do que 
foi solicitado. 
 

7.9 Para realização do Processo Seletivo será considerada vencedora a Empresa que 
apresentar o menor preço, do valor a ser pago pela Prefeitura Municipal de Francisco Badaró, 
em complemento aos valores arrecadados pela Empresa, a título de Taxa de Inscrição dos 
candidatos para realização do respectivo evento. Modelo de Proposta – Anexo I 
 
7.10 Não serão consideradas, para efeito de julgamento, quaisquer ofertas de vantagens ou 
condições não previstas no Edital. 
 
7.11 Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº 123/06, após a classificação final dos 
preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de 
uma microempresa ou empresa de pequeno porte.  
 
7.12 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior 
ao menor preço. 
 
7.13   Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma:  
 
7.13.1  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal proposta ser 
registrada, situação em que será dada a preferência em seu favor o objeto licitado. 
 
7.13.2  Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso I do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 da LC123/2006, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
7.13.3  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do Art. 44 da LC 123/2006, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá usar do 
direito de preferência. 
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7.13.4. Na hipótese da não contratação, nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 
123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 
 
7.13.5. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
7.13.6. O resumo do ato de homologação será comunicado pela Comissão de Licitação, em 
sessão pública convocada para tal fim. 
 
 
8 – DA HOMOLOGACAO 
 
8.1 Concluída a avaliação das propostas na mesma sessão pública de seu recebimento e 
abertura, a proclamação do resultado da licitação constará na respectiva ata na qual deverão ser 
explicitada as justificativas da classificação e das eventuais desclassificações. 
 
8.2 Se o resultado for aceito sem impugnação a renúncia ao direito de recurso será consignada 
na ata, a qual será encaminhada a autoridade competente, para homologação do julgamento. 
Se algum licitante manifestar intenção de recorrer, será aberto o prazo legal de dois dias úteis. 
 
8.3 Não ocorrendo a hipótese do subitem anterior, a comissão elaborara o relatório de 
julgamento na qual fará a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor, justificando, 
detalhadamente, as razoes da escolha e da eventual desclassificações. 
 
8.4 Assinado o relatório, o resultado será divulgado em sessão pública para a qual serão os 
interessados previamente convocados. Se o resultado for aceito sem impugnação, a ata 
consignará a renúncia dos licitantes ao direito de recurso. Se algum licitante manifestar a 
intenção de recorrer, seri-lhe-a aberto o prazo legal. 
 
8.5   Mediante despacho fundamentado, poderá a autoridade competente: 

a) Revogar a licitação, para atender as razões de interesse público ou de conveniência 
administrativa, decorrente de fato superveniente, devendo anulá-la se verificar 
irregularidades insanáveis ou ilegalidade em seu processamento. 
b) Cancelar a adjudicação, se tiver conhecimento de fato anterior ou posterior a 
abertura da licitação que demonstre má-fé, ou comprometa a capacidade ou idoneidade 
administrativa, técnica ou financeira da firma declarada vencedora, disso não resultando  
para a mesma, direito a qualquer ressarcimento ou indenização. 
c) Em qualquer das hipóteses previstas nos subitens anteriores, serão assegurados 
aos interessados o contraditório e a ampla defesa. 
d) O despacho ou a decisão a que se referem às letras a e b do subitem 8.5 será 
publicado no diário oficial do estado e afixado no quadro de avisos do órgão promotor da 
licitação. 

 
9 – DOS RECURSOS 
 
9.1 Das decisões proferidas pela comissão de licitação os interessados poderão interpor recurso 
para junto ao setor de licitação na Rua Araçuaí, S/N, Centro, Francisco Badaró/MG. 
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9.2  É de dois dias úteis, contados da data da comunicação da decisão, o prazo para interpor 
recurso, o qual devera ser formulado em petição escrita endereçada a comissão de licitação, 
assinada pelo representante legal  da licitante, ou procurador devidamente habilitado. 
9.3 Será admitida a utilização de fax para apresentação do recurso, mas este será 
desconsiderado se a mensagem não for recebida no terminal do fax da comissão dentro do 
prazo e o original não for apresentado ate quarenta e oito horas após o recebimento da 
mensagem. 
 
9.4 Interposto o recurso, a comissão de licitação remeterá cópia aos demais licitantes, para 
efeito de impugnação a qual deverá ser formulada no prazo fixado no item 9.2. 
 
9.5  Decorrido o prazo de impugnação, a comissão apreciará as alegações formuladas no prazo 
de cinco dias, e se não reconsiderar sua decisão, remeterá o processo a autoridade competente 
para apreciação do recurso. 
 
9.6 Se a comissão reconsiderar a decisão recorrida, encaminhará o processo a autoridade 
superior, que decidirá quanto a procedência das razões apresentadas nas impugnações 
oferecidas ao recurso. 
 
9.7 As decisões dos recursos serão comunicados pelas comissão aos licitantes por escrito, ou 
divulgadas em sessão pública, para a qual serão os interessados previamente convocados. 
 
9.8 O pagamento ao vencedor será efetuado mensalmente após a execução dos serviços 
solicitados, até o 12º (décimo segundo) dia do mês subseqüente, mediante apresentação do 
documento fiscal, conforme ordem de serviço. 
 
10 - DAS PENALIDADES 
 
10.1 O contrato devera ser assinado dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 
convocação, podendo esse prazo ser prorrogado, por uma vez, se o adjudicatário comprovar ter 
ocorrido justo impedimento por motivo de força maior. 
 
10.2  Se o licitante vencedor , convidado a assinar o contrato ou outro instrumento equivalente, 
não o fizer no prazo de estabelecido, o órgão promotor da licitação poderá cancelar a 
adjudicação e convocar para assinatura do contrato, nas mesmas condições da proposta do 
vencedor, o classificado em segundo lugar, ou o que o suceder, na ordem de classificação.  
 
10.3  Pela inexecução total ou parcial do objeto da presente licitação, a administração poderá 
aplicar ao licitante vencedor as seguintes sanções: 
 
10.3.1  Advertência; 
 
10.3.2. Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo não cumprimento do referido contrato, além 
de ter, a contratada, de devolver valores por ventura já recebidos pela inscrição dos candidatos, 
sem prejuízo das demais sanções; 
 
10.3.3. Suspensão Temporária de participação em licitação com a Prefeitura Municipal de 
Francisco Badaró pelo prazo de 02 (dois) anos; 
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10.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
10.3.5. A penalidade de advertência será aplicada pela Prefeitura Municipal de Francisco 
Badaró. 
 
10.3.6. A penalidade de suspensão temporária para contratar com a Prefeitura Municipal de 
Francisco Badaró e declaração de idoneidade é de competência do mesmo, através do Foro da 
Comarca de Minas novas. 
 
10.3.7. Na aplicação das penalidades previstas nos subitens 10.3.1 a 10.3.4, será facultada a 
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 03 (três) dias úteis, endereçado à 
Comissão Permanente de Licitação. 
 
10.3.8. As multas serão cobradas amigavelmente, e quando for o caso, pelas vias judiciais. 
 
10.4 O proponente que se recusar a assinar o Contrato, objeto desta licitação nas condições 
estabelecidas, sujeitar-se-á à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços, 
independentemente da aplicação de outras sanções previstas em lei 
 
10.5  As multas lançadas pelo Município de Francisco Badaró com base no item acima serão 
deduzidas diretamente dos créditos que o contratado tiver em razão da presente licitação. 
 
10.6  As penalidades serão aplicadas em processo administrativo específico, que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
10.7 A recusa injustificada ao Adjudicatário em aceitar a contabilização da despesa oriunda do 
presente processo licitatório caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas 
perante a Prefeitura Municipal de Francisco Badaró sujeitando às penalidades legalmente 
estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e as descritas neste instrumento. 
 
10.8 O disposto no subitem acima, não se aplica aos licitantes convocados nos termos do artigo 
64, § 2º, da Lei 8.666/93, que não aceitaram a contabilização da despesa, nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. 
 
10.9  O atraso injustificado do licitante vencedor para executar os serviços ficará sujeito a multa 
de mora no valor de: 
 
10.9.1  R$200,00 (duzentos reais) ao dia, até o trigésimo de atraso; 
 
10.9.2. R$500,00 (quinhentos reais) ao dia, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias; 
 
 
11-  DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES 
 
11.1. Compete a Contratada: 
 

a) Executar o serviço ajustado nos termos deste edital, com total sigilo das informações; 
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b) Manter no período de vigência do contrato a habilitação necessária para a execução dos 
serviços. 
 
11.2. Compete a Contratante: 
 

a) Pagar à contratada o preço estabelecido no contrato, em complementação aos valores 
arrecadados pela Contratada a título de inscrição dos candidatos; 
b) Disponibilizar por conta da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró local adequado para a 
realização das inscrições e aplicação das provas; 
c) Publicação de toda matéria oficial relativa ao Processo Seletivo, assim como seu resultado 
final. 
 
12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 O órgão promotor da licitação reserva-se o direito de alterar as condições desta carta-
convite, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma da legislação, salvo 
quando a alteração não afetar a formulação das ofertas. 
.  
12.2 A empresa licitante que tiver dúvida na interpretação dos termos deste edital poderá 
consultar a Administração Municipal, através de carta protocolada até o quinto dia útil antes da 
data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. 
 
12.3  A abertura dos envelopes contendo a “Documentação de Habilitação” e a “Proposta 
Comercial” realizar-se-á em sessão pública. 
 
12.4  Poderá manifestar-se no curso dos trabalhos de julgamento, em nome da empresa 
licitante, tão somente seu dirigente, preposto ou procurador credenciado através de documento 
entregue, no ato, à Comissão de Licitação. 
 
12.5  O envio da proposta implica, independentemente de declaração expressa por parte da 
licitante, na aceitação integral e irretratável dos termos da Carta-convite, seus anexos e 
instruções, bem como a observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas, 
gerais ou especiais aplicáveis. 
 
12.6  O objeto da licitação poderá sofrer alterações, acréscimos ou decréscimos, por decisão 
unilateral do Município. 
 
12.7 O regime jurídico do futuro contrato reserva ao Município de Francisco Badaró a 
prerrogativa de: 
 

12.7.1 - Modificá-lo unilateralmente; 
12.7.2 - Rescindi-lo unilateralmente, na forma da lei; 
12.7.3 - Fiscalizar a sua execução. 
 

12.8   O prazo de execução do contrato decorrente da presente licitação poderá ser prorrogado, 
obedecidas às condições fixadas na Lei de Licitações e mediante assinatura de termo aditivo. 
 
12.9  Os prazos estabelecidos na presente Carta-Convite, bem como nas respectivas propostas, 
sempre iniciam e terminam em dia de expediente no Município de Francisco Badaró. 
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12.10  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado do 
contrato, sem que por este motivo assista as licitantes o direito a qualquer indenização, ou a 
modificação dos preços ofertados. 
 
12.11   A contratada se obriga a manter, por todo tempo da execução contratual, as condições 
de habilitação, incluída a sua regularidade fiscal perante os órgãos públicos. 
 
12.12 É facultado à Comissão de Licitação ou à autoridade superior em qualquer fase da 
Licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 
e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres 
técnicos destinados a fundamentar as decisões, conforme disposto nos Artigos 43, § 3º e 38, 
inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
12.13  Fica vedado expressamente à Contratada a subcontratar total ou parcialmente sem 
autorização do município de Francisco Badaró, os serviços ou se associar com outrem para sua 
execução, caso esta exigência seja desrespeitada, será passível de rescisão contratual 
conforme preceitua o artigo 78, inciso VI da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
12.14  Maiores esclarecimentos serão prestados no Setor de Compras da Prefeitura Municipal 
de Francisco Badaró, situada na Rua Araçuaí, s/nº -  Centro, de 2a a 6a feira, de 08:00 às 12:00 
e de 14:00 às 17:00 - Fone: (0XX33) 3738-1123, onde a Carta-Convite e todos os seus anexos 
poderão ser adquiridos junto ao Setor de Compras e Licitações. 
 
12.15 - Os casos omissos serão submetidos a parecer do Órgão Jurídico da Prefeitura Francisco 
Badaró - MG. 
 
Francisco Badaró (MG),18 de fevereiro de 2014. 
 
 
 

_____________________________________________ 
Ivanilton Márcio da Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
LICITANTE  
ENDEREÇO  
BAIRRO  
CIDADE  
UF  
CNPJ   
Processo nº: 
016/2014 

Convite nº: 
07/2014 

Data: 
____________ 

Abertura/Horário: 
09:000 

   PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRAZO: 120dias Local: Francisco Badaró Pagamento: CONFORME EDITAL 

SOLICITAÇÃO 
 
Favor enviar ao nosso endereço uma via desta PROPOSTA DE PREÇOS, sem rasuras, com seus 
mínimos valores e condições especificadas abaixo, em envelope lacrado constando o nº deste e o nome 
da proponente.  
Esta proposta integrará o processo de licitação, ficando V. Sa, na obrigação de aceitar a Ordem de Serviço 
que lhe for enviada como resultado da Licitação. 
 

PROPOSTA 

LOTE QUANT OBJETO R$ 

01 01 

Contratação de empresa especializada para elaboração e 
realização de Processo Seletivo, para provimento de cargos 
constantes no Anexo IV do Edital de Licitação Convite nº 07/2014 
 

 

   VALOR: R$ ,00 ( _____) 

O Valor da Proposta representa o valor a ser pago pela Prefeitura Municipal, em complementação aos 
valores arrecadados com as Taxas de Inscrições dos candidatos, que pertencerão à empresa contratada. 
 
Validade da Proposta: ____ (_____________) dias 
 
_______________, ____________________________ de 2014. 
 
 
 
Empresa/Assinatura 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR 

 
 
 
 
A empresa ___________________________inscrita no CNPJ nº  _____, por intermédio de seu 
representante legal abaixo assinado, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da 
Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e atualizações, que: (Marcar com um “X”) 
(   ) não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
qualquer trabalho a menor de dezesseis anos.  
(   )emprega menor de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos). 
 
 
____________, ____ de ____________ de 2013 
 
 
 
__________________________________ 
Assinatura representante legal 
 Nome: 
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ANEXO III -  MINUTA DO CONTRATO 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BADARÓ E A EMPRESA 
________________________. 

 
 

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Rua __________________________________, regularmente inscrito no CNPJ sob o Nº 
__________________, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ______________, 
CPF: ______________ doravante denominado de CONTRATANTE  e de outro lado a empresa 
______________________________, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à 
_________________________________, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 
_________________, neste ato representada por seu sócio, o 
Sr___________________________________,doravante denominada de CONTRATADA 
ajustam pelo presente instrumento, conforme dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
introduzidas pela Lei 8.883/94, o que adiante segue, consoante as seguintes cláusulas e 
condições: 

 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente contrato tem por objeto a Cooperação Técnico Administrativa a ser prestada 
pela CONTRATADA ao Município de Francisco Badaró qual seja a realização de Processo 
Seletivo para provimento de vagas nos cargos vagos do quadro de pessoal do Município de 
Francisco Badaró. Processo Seletivo, estes que compreenderão as seguintes etapas:   
 
a) Identificar o quantitativo de cargos e respectivo número de vagas para fins de realização do 
Processo Seletivo para o necessário preenchimento. 
b) Elaborar Portarias e ou Decretos que irão normatizar todas as fases do Processo Seletivo; 
c) Promover as inscrições dos candidatos; 
d) Fiscalizar o local e respectiva estrutura indispensável à realização das provas; 
e) Aplicação e correção das provas; 
f) Assessorar a Comissão de Realização do Processo Seletivo na resposta de eventuais 
recursos, tanto na fase da inscrição como na de correção e publicação do resultado; 
g) Assessorar a Comissão de Realização do Processo Seletivo na apuração dos títulos previstos 
no edital, para fins de classificação; 
h) Emissão dos relatórios do resultado final com a respectiva lista dos classificados; 
i) Homologação do resultado final. 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES 
 
2.1. Compete à CONTRATADA 
 
a) Assumir a responsabilidade de forma exclusiva e integral de todas as despesas decorrentes 

da preparação e execução das etapas enumeradas nas alíneas da cláusula anterior, como 
também com todos os encargos trabalhistas, tributários e previdenciários, sociais, resultante 
de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 
transferidos ao Município; 

b) Realizar o Processo Seletivo, objeto do presente contrato, em conformidade com o 
estabelecido na CLÁUSULA PRIMEIRA, bem como selecionar o pessoal aprovado; 

c) Estabelecer critérios para aprovação dos candidatos; 
d) Divulgar, com a devida antecedência, o Programa com as disciplinas que irão compor as 

provas; 
e) Assessorar na homologação do Processo Seletivo. 

 
2.2. Compete à CONTRATANTE 
 
a) Pagar à contratada o preço estabelecido no contrato, em complementação aos valores 

arrecadados pela CONTRADA a título de inscrição dos candidatos; 
b) Facultar o acesso às informações necessárias ao bom andamento dos trabalhos, de forma 

que não venha comprometer o cumprimento dos prazos acordados; 
c) Disponibilizar por conta da Prefeitura Municipal de Francisco Badarólocal adequado à 

realização das inscrições dos candidatos e das provas escritas, nos dias e horários 
previamente determinados pela CONTRATADA; 

d) Publicação de toda matéria oficial relativa ao Processo Seletivo, assim como seu resultado 
final. 

 
 
03. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 
3.1. O presente contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, tendo início em -
______/___________/______, podendo ser prorrogado por mais 02 (dois) meses mediante 
termo aditivo firmado de comum acordo entre os partícipes. 

 
04. CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1. O valor do presente contrato é de R$____________ (________________________), a ser 
pago pela Prefeitura Municipal, ressalvando-se que todos os valores cobrados a título da 
remuneração das inscrições pertencerão à empresa vencedora, e deverão ser cobrados em 
conformidade com as carreiras apresentadas no Anexo IV. 
 
05. CLÁUSULA QUINTA – DA RECISÃO 
 
5.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma dos art. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 
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06. CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 
 
6.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, bem como pelo atraso injustificado em sua 
execução, ficará a CONTRATADA sujeita as sanções administrativas previstas no Capítulo IV da 
Lei 8.666/93, sem prejuízo das civil e criminal, se for o caso. 
 
07. CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE 
 
7.1. O presente Contrato será publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró 
pelo prazo de 20 (vinte) dias, contados da assinatura do mesmo, por iniciativa do Município, 
para que surta os devidos efeitos legais. 
 
08. CLÁUSULA OITAVA -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
As despesas decorrentes da presente licitação correção à conta das dotações orçamentárias: 
 
04.122.0002.2015 - Manutenção da Divisão de Pessoal 
33903900 - outros serviços de terceiros PJ-ficha-64 
 
09. CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1. Não poderá a CONTRATADA ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços 
objeto deste contrato, sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE. 
 
9.2. Elegem o Foro da Sede da Comarca de Minas Novas dirimirem quaisquer dúvidas 
resultantes do presente, com expressa renúncia, por mais privilegiado que outro possa ser, 
ficando a parte que der motivos e que for vencida em juízo, responsável por todas as despesas 
advocatícias e judiciais. 
 
E, por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente em três vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.   
 
 
 
Francisco Badaró - MG, ____ de ________________ de 2014. 
 
 
 
 
_____________________                                     ________________________ 
     Contratante                                                                     Contratada 
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ANEXO IV - QUADRO DE CARGOS E VAGAS 

 
 

CARGO SALÁRIO VAGAS 

VALOR DA 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  R$ 724,00 12 R$ 30,00 
MOTORISTA II (D)  R$ 812,54  08 R$ 30,00 
MOTORISTA I (B/C)  R$ 764,70 05 R$ 30,00 
GARI (4H) R$ 362,00 10 R$ 15,00 
AGENTE ADMINISTRATIVO R$ 1.032,00 06 R$ 40,00 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE R$ 724,00 29 R$ 30,00 
AGENTE COMBATE A ENDEMIAS R$ 724,00 04 R$ 30,00 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO R$ 724,00 07 R$ 30,00 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM R$ 724,70 03 R$ 30,00 
AUXILIAR DE SECRETARIA R$ 724,00 03 R$ 30,00 
ASSISTENTE SOCIAL R$ 1.900,00 01 R$ 75,00 
HIGIENISTA DENTAL I R$ 724,00 02 R$ 30,00 
VIGIA R$ 724,00 06 R$ 30,00 
ENFERMEIRO R$ 3.556,79 02 R$ 100,00 
PSICÓLOGO R$ 1.900,00 02 R$ 75,00 
ODONTOLOGO PSF R$ 3.500,00 02 R$ 100,00 
FISIOTERAPEUTA R$ 1.900,56 01 R$ 75,00 
OPERADOR DE BALSA (AUX. DE SERVIÇO) R$ 724,00 02 R$ 30,00 
OPERADOR DE MÁQUINA I R$ 1.447,53 02 R$ 55,00 
MECANICO R$ 1.255,85 01 R$ 50,00 
REGENTE DE MÚSICA R$ 1.025,90 01 R$ 40,00 
BIOQUIMICO R$ 3.556,79 01 R$ 100,00 
NUTRICIONISTA R$ 1.900,56 01 R$ 75,00 
FARMACEUTICA R$ 2.900,00 01 R$ 100,00 
ENFERMEIRO PSF R$ 2.800,00 03 R$ 100,00 
   TOTAL                                                                                                     111 
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ANEXO V - CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 
 
 
 
Pelo presente a empresa ou pessoa fisica ________________________________________, 
com endereço na_____________________ , CNPJ/CPF n.º _____________________, através 
de seu___________________________________, outorga ao Sr. ___________________, RG 
n.º___________________, amplos poderes para representá-la junto ao Município de Francisco 
Badaró  no Processo Licitatório n.º016/2014,Carta-Convite n.º 07/2014, inclusive para: impugnar, 
recorrer, transigir, renunciar a recursos e a prazos, requerer, assinar os documentos 
apresentados e a ata da sessão, assinar o contrato, assim que terminar a sessão de disputa, 
caso não haja impugnação ou ato decorrente da sessão que obspe a assinatura imediata, enfim, 
para praticar todos pertinentes ao certame, em nome do proponente, na forma do edital desta 
carta-convite.  
 
Local, ...... de ..................... de ....... 
 
 
__________________________________________________________ 
Assinatura e identificação do declarante 
(Firma reconhecida) 
 
 
Obs.1: Este documento deverá ser apresentado junto com a Cédula de Identidade ou 
documento equivalente, antes da abertura dos envelopes contendo a Proposta e a 
Documentação. 
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ANEXO VI – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 
 
 
 
Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ, a CARTA – CONVITE 
Nº 007/2014 expedido na forma da Lei 8.666/93, para participação no Processo Licitatório nº 
0016/2014 promovida por esta Administração cujo objeto é a “Contratação de 
empresa/pessoa jurídica para prestação de serviços de execução de processo seletivo”. 
 
 
 
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente recibo para que produza seus efeitos 
legais. 
 
 
______________________, ____/___/____ 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Empresa ou pessoa física 
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ANEXO VII 
TERMO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO 

(Lei Federal nº 8.666/93, art. 43, III) 
 
 
 
 
A empresa ________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, 
participante do referido processo licitatório, DECLARA, na forma e sob as penas da Lei Federal 
nº 8.666/93, que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitações, que 
julgará os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito 
de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do 
procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas dos licitantes 
habilitados. 
 
Ressalto ainda, não pretender recorrer de qualquer ato quanto à abertura dos envelopes 
contendo as propostas comerciais. 
 
 
Local e data. 
 
 
Empresa/assinatura 
 
 
 

                       
 
 


