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EDITAL Nº 029/2017 

CONVITE Nº 004/2017 

 
O Município de Ariranha, Estado de São Paulo, faz saber, que se acha aberta a presente 
Licitação, sob a modalidade Convite, tipo Menor Preço Global, que será realizada, processada e 
julgada com base na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/2006 
e demais legislações aplicadas. 
 
As propostas deverão ser entregues no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, situado na 
Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476, até às 09:00 horas, do dia 11 de Agosto de 2017, ocasião em 
que serão abertos os envelopes, conforme especificado no item 5 - DA APRESENTAÇÃO DA 

PROPOSTA DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
 
1. –   DO OBJETO 

 
1.1. – A presente Licitação destina-se a receber propostas para a contratação de Empresa 
técnica especializada para preparação, organização, elaboração, aplicação e execução de 
Concurso Público e Processo Seletivo para contratação de pessoal, desta Prefeitura Municipal 
de Ariranha, conforme Anexo I – Relação de Cargos, parte integrante deste Edital, 
compreendendo: 
- Análise jurídica e administrativa das Leis Municipais e outras Normas Municipais pertinentes 
ao concurso público/processo seletivo; 
 - Elaboração de editais da seleção, resumido e completo; 
 - Elaboração dos programas das matérias de estudo; 
 - Cadastro e recebimento de inscrições através da internet; 
 - Elaboração de edital de convocação para provas informando local, data e horário das provas, 
conforme edital; 
 - Elaboração de provas escritas objetivas de múltipla escolha de acordo com o requisito, 
escolaridade, programas e demais normas do edital; 
- Aplicação de provas práticas para o Cargo de Motorista; 
 - Aplicação das provas com equipe de supervisão e fiscais da empresa; 
 - Correção e julgamento das provas por profissionais, garantindo total sigilo e imparcialidade; 
 - Emissão de relatórios com as respectivas classificações, inclusive a listagem de candidatos 
deficientes com suas respectivas notas; 
 - Elaboração dos editais de publicação do resultado parcial e final; 
 - Emissão de cadastro dos candidatos (endereço, documentos e outros) que participarão do 
Concurso público e Processo Seletivo; 
 - Assessoria jurídica e administrativa durante o certame. 
1.2. - Observações: 
- A empresa vencedora deverá fornecer o endereço eletrônico para os candidatos realizarem o 
preenchimento das fichas de inscrições e emitirem o respectivo boleto bancário para 
pagamento da taxa de inscrição. 
- A Empresa vencedora do certame responsabilizar-se-á pelo cadastro das inscrições, devendo 
liberar acesso através do seu sítio eletrônico, contendo um link para 
realização pelos candidatos de suas inscrições.  
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-Todos os impressos de responsabilidade da empresa vencedora deverão ter boa qualidade de 
impressão, com caderno de questões e folha de resposta das provas e a respectiva correção 
através de sistema de leitura óptico. 
- A empresa vencedora deverá providenciar a lista de presença para assinatura dos candidatos 
em ordem alfabética, responsabilizando-se pela orientação e treinamento de seus fiscais para 
atuarem como responsáveis durante a realização do concurso;  
 
2. –  DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
2.1. O pagamento do Preço Fixo (PF) será efetuado em duas (2) parcelas, sendo que 
50%(cinquenta) após a entrega dos editais para publicação e mais 50%(cinquenta) após 
aplicação da prova objetiva. 
2.2.  Os pagamentos das inscrições serão efetuados pelos próprios candidatos, na data em que 
se inscreverem, diretamente à licitante contratada, pelo preço estabelecido na proposta, de 
acordo com o cargo pleiteado. Os valores serão fixos e irreajustáveis no decurso do contrato. 
2.3. O prazo de que trata o objeto deste Edital terá duração de até 90 (noventa) dias. 

 
3. –  RECURSOS FINANCEIROS 
 
3.1. Os recursos financeiros para atendimento da presente licitação correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
 

Ficha 026 2017  

Local/Unidade 0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPEDÊNCIAS 

Class. Funcional programática 04 122 0002 2003 0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 

Categoria econômica 3.3.90.39.90 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Código da aplicação 110.000 Geral 

 
4. –  DO FORNECIMENTO DE ELEMENTO 

 
4.1. A Prefeitura do Município de Ariranha, através de sua Comissão de Licitação, fornecerá 
quaisquer informações, esclarecimentos, inclusive via telefônica, através do fone (017) 3576-
9200, ramal 208, no horário das 08:00 às 11:00 e das 12:00 às 16:00 horas, nos dias úteis. 

 
5. –  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 
5.1. Os documentos de habilitação e a proposta de preço de cada licitante deverão ser 
entregues, em envelopes distintos, indevassados e colados, contendo, em sua parte externa, 
as seguintes informações: 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
EDITAL Nº 029/2017 
CONVITE Nº 004/2017 
 

ENVELOPE 01 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

NOME DO LICITANTE/RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
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ENVELOPE 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS” 

NOME DO LICITANTE/RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 
5.2. - O Envelope Nº 01 deverá conter a seguinte documentação que será exigida das 
empresas participantes: 
 
5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

5.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em 
se tratando de pessoa natural). 

5.2.3. Ato constitutivo, ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais. 

5.2.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro de Pessoas 
Jurídicas tratando-se sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício. 

 
5.3.  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

5.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

5.3.2.Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 
relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame. 

5.3.3.Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, da sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma 
da lei. 

5.3.4.Certidão de regularidade de débito junto ao Sistema de Seguridade Social (INSS). 

5.3.5.Certificado de regularidade de débito do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 

5.3.6.Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho. 

5.3.7.Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, conforme o ANEXO III. 

 
5.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA 
 

5.4.1. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor de sua 
sede da pessoa jurídica. No caso de não indicação da vigência na respectiva certidão, 
será considerada aquela expedida há até 90 (noventa) dias da data da abertura da 
licitação. 

5.5.Todos os documentos devem estar dentro do prazo de validade. 



    MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
    ESTADO DE SÃO PAULO 

   CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 

                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 
6.  –  FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 
6.1. A proposta deverá ser datilografada ou impressa em uma via, sem rasuras ou emendas em 
quaisquer lugares, entrelinhas, bem como condições escritas à margem, redigida em idioma 
nacional, datando e assinando ao final. 
6.2. Deverá conter o nome ou a razão social da empresa, CNPJ (MF), telefone e endereço 
completo. 
6.3. Deverá constar da proposta todas as características dos serviços a serem prestados, ou 
seja, os dados necessários para a perfeita caracterização dos serviços descritos no objeto deste 
Convite, bem como prazo de conclusão dos serviços de assessoria na realização do concurso 
público/processo seletivo, não superior a 60 (sessenta) dias. 
6.4. A proposta deverá conter o preço fixo a ser cobrado da Prefeitura Municipal mais o preço 
a ser cobrado de cada candidato inscrito, a título de taxa de inscrição, em algarismos e por 
extenso, necessariamente em duas casas decimais, expressos em moeda nacional. 
6.5. Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas com materiais, 
equipamentos, mão-de-obra, transportes, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 
seguros, tributos, tarifas, emolumentos, licenças, alvarás e tudo mais que se fizer necessário à 
perfeita execução dos serviços, objetos desta licitação, não cabendo à licitante contratada 
exigir nenhum outro tipo de pagamento para a Prefeitura contratante. 
6.6. A Comissão de Licitações poderá, a qualquer tempo, solicitar às licitantes a composição de 
preços, bem como demais esclarecimentos que julgar necessários. 
6.7. Conterá, ainda, a proposta validade de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

 
7.  –  DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO  

 
7.1. As propostas dos licitantes serão abertas pela Comissão Municipal de Licitação e o 
resultado submetido à homologação do Sr. Prefeito Municipal. 
7.2.  Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço total (PT) 
de acordo com a seguinte expressão: 
 
PT = PF+T1+T2+T3 
       4 
onde: 
PF (Preço Fixo) é o valor a ser cobrado da Prefeitura Municipal; 

T1(Taxa 1) é a taxa de inscrição para os cargos que exijam Ensino Fundamental incompleto ou 
completo; 

T2 (Taxa 2) é a taxa de inscrição para os cargos que exijam de Ensino Médio; 

T3 (Taxa 3) é a taxa de inscrição para os cargos que exijam nível Superior 
 
7.3. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas na 
primeira colocação, a decisão da licitação será promovida por sorteio entre as licitantes 
empatadas. 

 
8.  –  DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1 Os recursos serão recebidos e aplicados conforme as normas contidas na Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993. 
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8.2 A simples participação da licitante, caracterizada pela apresentação da proposta, implicará 
na sujeição da mesma a todas as cláusulas e condições estabelecidas neste edital. 
8.3 É vedado à empresa contratada ceder ou transferir o contrato sem estar expressamente 
autorizado por escrito pela Prefeitura. 
8.4 A Prefeitura do Município de Ariranha reserva-se o direito de anular ou revogar a presente 
licitação, no todo ou em parte sem que com isso caiba aos concorrentes o direito a qualquer 
indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
8.5 Não será levada em consideração qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 
8.6 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Santa Adélia, do Estado de São Paulo. 
8.7 Integram o presente Edital: 
 
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO; 
 
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 
 
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO; 
 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; 
 
ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO; 

 
 

     Ariranha, 01 de Agosto de 2017. 
 
 
 
 

                 JOAMIR ROBERTO BARBOZA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇO 

 
CONCURSO PÚBLICO 

   

Cargos Vagas Escolaridade 

Valor da taxa 
de inscrição 

R$ 

Auxiliar de Consultório Dentário 01 Nível Médio  

Médico Plantonista 01 Nível Superior  

Médico Ginecologista 01 Nível Superior  

Médico Pediatra 01 Nível Superior  

Técnico em Farmácia 01 Nível Médio  
 

 

PROCESSO SELETIVO 
   

Cargo Vaga Escolaridade 

Valor da taxa 
de inscrição 

R$ 

Motorista 01 Ensino Fundamental  
 

PREÇO FIXO (Valor) ------------------------------------------------------------------------R$____________. 
T1(Taxa de Ensino Fundamental) ------------------------------------------------------R$____________. 
T2 (Taxa de Ensino Médio) ---------------------------------------------------------------R$____________. 
T3 (Taxa de Ensino Superior) ------------------------------------------------------------R$____________. 
 
 
TOTAL = PF+T1+T2+T3 = 
                       4 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ____________________. 
 
 

 
    Ariranha, _____de___________de 2017 

 
 
Assinatura: ________________________________________________ 
Nome: ___________________________________________________ 
RG: ______________________________________________________  
 
 
Obs.: A proposta deverá ser preferencialmente preenchida em papel timbrado da empresa 
proponente e obrigatoriamente assinada por um de seus representantes legais ou procurador 
devidamente habilitado. 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
À 
Prefeitura Municipal de Ariranha 
 
Ref.: CONVITE n° 004/2017 
 
Prezado Senhores: 
 
Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste CONVITE e 
seus anexos, e que atendimentos plenamente aos requisitos necessários para habilitação. 
 
 
 

Ariranha, _____de___________de 2017 
 
 
 
Assinatura: _______________________________________________ 
Nome: ___________________________________________________ 
RG: ______________________________________________________  
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser preferencialmente preenchida em papel timbrado da 
empresa proponente e obrigatoriamente assinada por um de seus representantes legais ou 
procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), 
interessada em participar do CONVITE n° 004/2017, do Município de Ariranha, declaro, sob as 
penas da Lei que, a (razão social da proponente) encontra-se em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 
7°, da Constituição Federal. 
 
 

Ariranha, _____de___________de 2017 
 
Assinatura: _______________________________________________ 
Nome: ___________________________________________________ 
RG: ______________________________________________________ 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser preferencialmente preenchida em papel timbrado da 
empresa proponente e obrigatoriamente assinada por um de seus representantes legais ou 
procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), 
interessada em participar do CONVITE n° 004/2017, da Prefeitura Municipal de Ariranha, 
declaro, sob as penas da Lei que, em relação à empresa mencionada acima, inexiste fato 
impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

Ariranha, _____de___________de 2017 
 
Assinatura: _______________________________________________ 
Nome: ___________________________________________________ 
RG: ______________________________________________________  
 
Obs.: Esta declaração deverá ser preferencialmente preenchida em papel timbrado da 
empresa proponente e obrigatoriamente assinada por um de seus representantes legais ou 
procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 

 
EDITAL 029/2017 

CONVITE 004/2017 
CONTRATO xxxxx/2017 

 
Aos XXX dias do mês de XXX de 2017, presentes de um lado o MUNICÍPIO DE ARIRANHA/SP, 
CNPJ n.º 45.117.116/0001-43, com sede na Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476, centro, na cidade 
de Ariranha, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo seu Prefeito, o Senhor JOAMIR 
ROBERTO BARBOZA, brasileiro, casado, portador do CPF/MF nº. 084.939.748-03 e Cédula de 
Identidade nº. 14.721.970 SSP/SP, residente e domiciliado, na Av. Maria Josefa Ayusso, 535, na 
cidade de Ariranha/SP, neste ato denominada MUNICÍPIO, e de outro a empresa 
xxxxxxxxxxxxxxx, representada pelo Sr. xxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxx, CNPJ 
xxxxxxxxx, simplesmente denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato tendo o 
objeto descrito na cláusula primeira, obedecendo aos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, consoante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1.  O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos 
especializados de organização e execução de concurso público e processo seletivo 
com: elaboração de editais, orientação e recebimento de inscrições, cadastro dos 
candidatos, preparação, elaboração, aplicação e correção de provas e classificação dos 
candidatos no concurso público e processo seletivo para provimento dos diversos 
cargos públicos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ariranha. 
 

CONCURSO PÚBLICO 

Cargos Vagas Escolaridade 

Auxiliar de Consultório Dentário 01 Nível Médio 

Médico Plantonista 01 Nível Superior 

Médico Ginecologista 01 Nível Superior 

Médico Pediatra 01 Nível Superior 

Técnico em Farmácia 01 Nível Médio 
 

PROCESSO SELETIVO 

Cargo Vaga Escolaridade 

Motorista 01 Ensino Fundamental 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E VALORES 
 

2.1       A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela realização total dos serviços 
estipulados neste contrato, o preço fixo de R$.___________________.  
2.1.1. A CONTRATADA cobrará, ainda, de cada candidato taxa de inscrição que será de 
acordo com a escolaridade do cargo pretendido: 
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 Ensino Fundamental (1° grau) completo/incompleto  R$.___________; 

 Ensino Médio (2° grau) completo  R$._______________; 

 Ensino Superior completo  R$.________________. 
2.2. O valor fixo deste contrato será pago em 2 (duas) parcelas iguais, sendo:  
1ª parcela – 50% (cinquenta por cento) do valor na data seguinte a entrega dos editais 
para publicação;  
2ª parcela – 50% (cinquenta por cento) do valor na data seguinte a aplicação das 
provas do concurso/processo seletivo. 
2.3. O valor referente às taxas de inscrições será depositado em conta bancária da 
CONTRATADA no ato da inscrição pelo candidato, sendo que a Contratada após o 
término do período das inscrições deverá apresentar relação de inscrições por cargos e 
valor total, recolhido e recebido, pela empresa a titulo de inscrições, devendo 
juntamente com o relatório apresentar comprovante de depósitos dos referidos 
valores, em conta corrente a ser indicada pela Contratante, já descontadas de taxas 
administrativas suportadas pela Contratada.  
2.4. O não pagamento na data convencionada resultará na aplicação de multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor correspondente. 
2.5. Os preços são fixos, equivalentes ao de mercado na data da apresentação da 
proposta. 
2.6. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), 
fornecimento de mão-de-obra especializada, transportes, fretes, leis sociais, 
administração, lucros, equipamentos e ferramental de material e de pessoal e 
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste contrato. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 
3.1.  O prazo de execução do serviço será de até 90 (noventa) dias, contados a partir da 
assinatura do contrato. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. Para contratação do objeto desta licitação serão utilizados os recursos previstos nas 
seguintes dotações: 

Ficha 026 2017  

Local/Unidade 0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPEDÊNCIAS 

Class. Funcional programática 04 122 0002 2003 0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 

Categoria econômica 3.3.90.39.90 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Código da aplicação 110.000 Geral 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO  

 
5.1. O objeto do presente contrato deverá ser prestado conforme especificações do edital da 
licitação, proposta da CONTRATADA e cláusulas contratuais. 
5.2. Caso o produto/serviço não corresponda ao exigido pelo edital, consoante subitem 
anterior, o fornecedor/prestador deverá providenciar, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
úteis, a sua adequação visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência 
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das sanções previstas no edital, na Lei Federal nº 8.666/93 e no Código de Defesa do 
Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90). 
5.3. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes deste 
contrato, sem a prévia e expressa anuência do MUNICÍPIO. 

5.4. A Contratada deverá preparar, organizar, elaborar, aplicar a execução de Concurso 
Público e Processo Seletivo para contratação de pessoal, desta Prefeitura Municipal 
de Ariranha, conforme Relação de Cargos, parte integrante deste Contrato, 
compreendendo: 
5.4.1. Análise jurídica e administrativa das Leis Municipais e outras Normas Municipais 
pertinentes ao concurso público/processo seletivo; 
5.4.2. Elaboração de editais da seleção, resumido e completo; 
5.4.3. Elaboração dos programas das matérias de estudo; 
5.4.4. Cadastro e recebimento de inscrições através da internet; 
5.4.5. Elaboração de edital de convocação para provas informando local, data e horário 
das provas, conforme edital; 
5.4.6. Elaboração de provas escritas objetivas de múltipla escolha de acordo com o 
requisito, escolaridade, programa e demais normas do edital; 
5.4.7.  Aplicação de provas práticas para o Cargo de Motorista; 
5.4.8. Aplicação das provas com equipe de supervisão e fiscais da empresa; 
5.4.9. Correção e julgamento das provas por profissionais, garantindo total sigilo e 
imparcialidade; 
5.4.10. Emissão de relatórios com as respectivas classificações, inclusive a listagem de 
candidatos deficientes com suas respectivas notas; 
5.4.11. Elaboração dos editais de publicação do resultado parcial e final; 
5.4.12. Emissão de cadastro dos candidatos (endereço, documentos e outros) que 
participaram do concurso público e processo seletivo; 
5.4.13. Assessoria jurídica e administrativa durante o certame. 
5.4.14. A empresa vencedora deverá fornecer o endereço eletrônico para os 
candidatos realizarem o preenchimento das fichas de inscrições e emitirem o 
respectivo boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição. 
5.4.15. A Empresa vencedora do certame responsabilizar-se-á pelo cadastro das 
inscrições, devendo liberar acesso através do seu sítio eletrônico, contendo um link 
para realização pelos candidatos de suas inscrições.  
5.4.16. Todos os impressos de responsabilidade da empresa vencedora deverão ter 
boa qualidade de impressão, com caderno de questões e folha de resposta das provas 
e a respectiva correção através de sistema de leitura óptica. 
5.4.17. A empresa vencedora deverá providenciar a lista de presença para assinatura 
dos candidatos em ordem alfabética, responsabilizando-se pela orientação e 
treinamento de seus fiscais para atuarem como responsáveis durante a realização do 
concurso/processo seletivo. 
5.4.18. A CONTRATADA fará também a elaboração de modelo de Decreto de 
homologação, portaria de convocação e nomeação dos candidatos aprovados e 
assessoria administrativa e jurídica, durante o período de realização do concurso 
público e processo seletivo. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

6.1. A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação em assinar o 
contrato, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal nº 
8.666/93, com as alterações nela introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, a critério da 
Administração. 
6.2. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representado por Nota de Empenho), a 
Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções 
legalmente estabelecidas: 
6.3. MULTAS 
6.3.1. Por atraso superior a 05 (cinco) dias úteis da entrega/prestação do objeto, fica o 
fornecedor/prestador sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente 
sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o sexto dia de atraso até o 
efetivo cumprimento da obrigação, limitado a trinta dias. 
6.3.2. Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser 
aplicada multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho. 
6.3.3. Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega/prestação estabelecidos, será 
considerado rescindido o Contrato e aplicada multa de 10% (dez por cento) por inexecução, 
calculada sobre o valor da contratação. 
6.3.4.  A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor contratado 
e descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou pode ser 
inscrita, para cobrança como dívida ativa do Município, na forma da Lei. 
6.4. As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, 
administrativas ou penais, previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores 
alterações. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
7.1. A rescisão do presente CONTRATO poderá ser: 
7.1.1. Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, nos casos do art. 77 e art. 78, incisos I a XII, XVII e parágrafo 
único e XVIII, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. 
7.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência 
para o MUNICÍPIO. 
7.1.3. Judicial, nos termos da legislação. 
7.2. No caso de rescisão do CONTRATO, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA até que 
se apurem eventuais perdas e danos, se for o caso. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E GARANTIAS  
 
8.1. São responsabilidades da CONTRATADA: 
8.1.1. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
8.1.2. Assumir como exclusivamente seus, os riscos decorrentes para prestação do serviço do 
objeto contratado, responsabilizando-se, ainda, por quaisquer prejuízos que possam ser 
causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros. 
8.1.3. Responsabilizar-se, exclusivamente, por todos e quaisquer ônus, direitos ou obrigações 
vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária. 



    MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
    ESTADO DE SÃO PAULO 

   CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 

                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 
8.1.4. Responsabilizar-se, exclusivamente, por quaisquer compromissos assumidos com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente CONTRATO, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de seus atos ou de seus empregados ou 
subordinados. 
8.1.5. A CONTRATADA não será obrigada a distribuir os cadernos de questões, referentes as 
provas aplicadas no concurso público e processo seletivo. 
8.1.6. A CONTRATADA se reserva no direito exclusivo sobre as provas usadas na realização do 
concurso público e processo seletivo, ficando expressamente proibida a contratante copiar, 
xerocopiar, reproduzir sob qualquer outra forma e ainda fornecer provas a terceiros. 
8.2. São responsabilidades do MUNICÍPIO: 
8.2.1. Efetuar os pagamentos conforme estabelecido no contrato. 
8.2.2. Manifestar-se sobre Relatórios e demais elementos fornecidos pela CONTRATADA, bem 
como solicitar da mesma forma as providências complementares que julgar necessárias à 
correção e revisão dos serviços/produtos. 
8.2.3. Ficará a cargo da CONTRATANTE fornecer instalações e materiais secundários para a 
realização do concurso público e processo seletivo, mediante a quantidade solicitada pela 
Contratada, bem como a divulgação dos editais e resultados através de jornal local ou regional. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os 
princípios gerais do Direito. 
9.2. Este contrato não implica em qualquer vínculo empregatício da CONTRATADA para com a 
CONTRATANTE, com relação ao pessoal que a Contratada vier a colocar na realização do 
concurso público e processo seletivo, ficando os encargos trabalhistas todos a cargo da 
Contratada. 
9.3. Fica eleito o Foro da cidade de Santa Adélia/SP, para dirimir eventuais dúvidas e/ou 
conflitos originados pelo presente contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais 
privilegiados que possam ser. 
9.4. São partes integrantes do presente contrato, o edital do Convite supracitado e a Proposta 
de Preços da CONTRATADA. 
9.5. E por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente 
instrumento, na presença de testemunhas conforme abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito. 
 
 

Ariranha, xx de xxxxxxxxx de 2017. 
 
 
 

JOAMIR ROBERTO BARBOZA 
Prefeito Municipal 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
___________________________________          _______________________________ 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
EDITAL  029/2017 
CONVITE 004/2017 

 
O Município de Ariranha, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, através do Setor de 

Licitações, mediante a Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob a modalidade de 

Convite nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1.993 e alterações posteriores. 

 

OBJETO: Contratação de Empresa técnica especializada para preparação, organização, 

elaboração, aplicação e execução de Concurso Público e Processo Seletivo para contratação de 

pessoal, desta Prefeitura Municipal de Ariranha, conforme cargos abaixo: 

 
CONCURSO PÚBLICO 

   

Cargos Vagas Escolaridade 

Valor da taxa 

de inscrição 

R$ 

Auxiliar de Consultório Dentário 01 Nível Médio  

Médico Plantonista 01 Nível Superior  

Médico Ginecologista 01 Nível Superior  

Médico Pediatra 01 Nível Superior  

Técnico em Farmácia 01 Nível Médio  

 

 

PROCESSO SELETIVO 

   

Cargo Vaga Escolaridade 

Valor da taxa 

de inscrição 

R$ 

Motorista 01 Ensino Fundamental  

 

Serão observados os seguintes horários, datas e locais para os procedimentos: 

 

DATA E HORA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até 09:00 horas do dia 11/08/2017. 

DATA E HORA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 09:00 horas do dia 11/08/2017. 

LOCAL: Prefeitura Municipal De Ariranha. Rua Dr. Oliveira Neves, 476. Centro. Ariranha/SP. 

CEP 15.960-000. Telefone: (017) 3576-9208. 

 

FERNANDA GIOVENAZZO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

 
Atesto que cópia deste aviso foi afixada no mural da prefeitura no dia ______ de ____________ de 2017. 
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PROCESSO Nº. 029/2017 

MODALIDADE: CONVITE Nº. 004/2017 Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 

Data de Abertura:11/08/2017 Horário: 09:00 h. 

 

 

EMPRESA CONVIDADA: 

 

JOSÉ ELIAS RIBEIRO CONCURSOS - ME 

Avenida Otto Werner Rosel, nº. 200, 00777 – Terra Nova 

Cidade: São Carlos/SP 

CEP: 13.563-673 

CNPJ: 19.036.561/0001-79 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE ARIRANHA CONVIDA esta Empresa para participar de 

Processo Licitatório, cuja data de abertura será no dia 11/08/2017, às 9:00 h, na Prefeitura 

Municipal de Ariranha. 

 

 

Referido certame tem como objeto a Contratação de Empresa técnica 

especializada para preparação, organização, elaboração, aplicação e execução de Concurso 

Público e Processo Seletivo para contratação de pessoal, desta Prefeitura Municipal de 

Ariranha. 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS 
RECEBEMOS/RETIRAMOS nesta data, uma cópia do EDITAL CONVITE nº.004/2017 e seus 

anexos para participação na respectiva Licitação. 

DATA:  

NOME DO RESPONSÁVEL: 

FUNÇÃO/CARGO NA EMPRESA: 

RG: 

CPF: 

ASSINATURA: 

CARIMBO DA EMPRESA: 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ARIRANHA 

ARIRANHA, 01 DE AGOSTO DE 2017. 
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PROCESSO Nº. 029/2017 

MODALIDADE: CONVITE Nº. 004/2017 Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 

Data de Abertura:11/08/2017 Horário: 09:00 h. 

 

 

EMPRESA CONVIDADA: 

 

S.R. DIGITALIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 

Rua Jesuino Pereira dos Santos, nº. 204, Jardim Santo Antonio 

Cidade: Jardinópolis/SP 

CEP: 14.680-000 

CNPJ: 02.988.479/0001-41 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE ARIRANHA CONVIDA esta Empresa para participar de 

Processo Licitatório, cuja data de abertura será no dia 11/08/2017, às 9:00 h, na Prefeitura 

Municipal de Ariranha. 

 

 

Referido certame tem como objeto a Contratação de Empresa técnica 

especializada para preparação, organização, elaboração, aplicação e execução de Concurso 

Público e Processo Seletivo para contratação de pessoal, desta Prefeitura Municipal de 

Ariranha. 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS 
RECEBEMOS/RETIRAMOS nesta data, uma cópia do EDITAL CONVITE nº.004/2017 e seus 

anexos para participação na respectiva Licitação. 

DATA:  

NOME DO RESPONSÁVEL: 

FUNÇÃO/CARGO NA EMPRESA: 

RG: 

CPF: 

ASSINATURA: 

CARIMBO DA EMPRESA: 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ARIRANHA 

ARIRANHA, 01 DE AGOSTO DE 2017. 
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PROCESSO Nº. 029/2017 

MODALIDADE: CONVITE Nº. 004/2017 Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 

Data de Abertura:11/08/2017 Horário: 09:00 h. 

 

 

EMPRESA CONVIDADA: 

 

BRANZANI & PIVETA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME 

Rua 07 de Setembro, nº. 213, sala 5, Centro 

Cidade: Palmares Paulista/SP 

CEP: 15.828-000 

CNPJ: 10.770.598/0001-51 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE ARIRANHA CONVIDA esta Empresa para participar de 

Processo Licitatório, cuja data de abertura será no dia 11/08/2017, às 9:00 h, na Prefeitura 

Municipal de Ariranha. 

 

 

Referido certame tem como objeto a Contratação de Empresa técnica 

especializada para preparação, organização, elaboração, aplicação e execução de Concurso 

Público e Processo Seletivo para contratação de pessoal, desta Prefeitura Municipal de 

Ariranha. 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS 
RECEBEMOS/RETIRAMOS nesta data, uma cópia do EDITAL CONVITE nº.004/2017 e seus 

anexos para participação na respectiva Licitação. 

DATA:  

NOME DO RESPONSÁVEL: 

FUNÇÃO/CARGO NA EMPRESA: 

RG: 

CPF: 

ASSINATURA: 

CARIMBO DA EMPRESA: 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ARIRANHA 

ARIRANHA, 01 DE AGOSTO DE 2017. 
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