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EDITAL Nº 054/2014 
CONVITE Nº 031/2014 

 
  O Município de Ariranha, Estado de São Paulo, faz saber, que se acha aberta a 
presente licitação, sob a modalidade Convite, tipo Menor Preço, julgada por preço global, que 
será realizada, processada e julgada com base na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 
Complementar 123/06 e demais legislações aplicadas, sendo que as propostas deverão ser 
entregues impreterivelmente no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, situado à Rua Dr. 
Oliveira Neves, nº 476, até às 9:00 horas, do dia 15 de outubro de 2014, ocasião em que serão 
abertos os envelopes, conforme solicitado no item 1 - DO OBJETO. 
 
1 – OBJETO 
1.1 – A presente Licitação visa à escolha da melhor proposta tipo menor valor global para a 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA, 
ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO, para preenchimento de vagas, 
conforme os cargos relacionados no Anexo I. 
1.2 – A “Proponente” vencedora deverá desenvolver todas as atividades necessárias, tais como: 
estudo da Legislação Municipal, Estadual e Federal, pertinentes a realização do Concurso Público; 
elaboração do edital; cadastramento dos candidatos; preparação das provas objetivas; aplicação 
das provas objetivas; correção das provas objetivas; relação do resultado final. 
1.3 – O prazo para a execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da 
assinatura do Contrato. 
1.4 – A Proponente deverá, ainda, realizar os seguintes serviços: 

1.4.1 - Conhecer e analisar a legislação municipal vigente relativa às normas para realização 
do concurso e processo seletivo; 
1.4.2 - Elaborar o Edital Simplificado e Geral do Concurso e do Processo Seletivo, por 
escolaridade, se for o caso, em consonância com a Lei Orgânica do Município, 
determinações da Prefeitura Municipal de e demais normas jurídicas municipais; 
1.4.3 - Afixar cartazes no local das inscrições e nos locais de aplicação das provas; 
1.4.4 - Os locais, datas e horários para realização das inscrições serão previamente 
determinados pela Prefeitura Municipal; 
1.4.5 - Homologação das Inscrições; 
1.4.6 - Elaborar a relação final dos candidatos inscritos no Concurso, separadas por 
emprego e encaminhá-las à Prefeitura Municipal; 
1.4.7 - Realizar o Concurso e o Processo Seletivo em fases, conforme disponha o edital de 
cada emprego; 
1.4.8 - Iniciar os serviços imediatamente após a assinatura do Contrato, com a definição 
do cronograma básico de trabalho, de comum acordo entre as partes, prevendo a data e 
horário para realização das diversas etapas do concurso e do processo seletivo, atendendo 
às necessidades da Prefeitura Municipal; 
1.4.9 - Após o encerramento das inscrições, se estas superarem as expectativas, as partes 
poderão rever e alterar o cronograma de trabalho; 
1.4.10 - Elaborar todas as provas escritas, garantindo-se absoluto sigilo quanto ao 
conteúdo das provas, sob pena de responsabilidade civil e criminal; 
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1.4.11 - Na elaboração das provas a proponente deverá obedecer todos os critérios 
técnicos exigidos, inclusive o grau de dificuldade que levará em conta os diversos níveis de 
equilíbrio e razoabilidade educacional; 
1.4.12 - Todos os impressos de responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA deverão ter 
boa qualidade de impressão; 
1.4.13 - As provas, de propriedade da empresa, deverão ser bem organizadas e atualizadas 
pedagogicamente; 
1.4.14 - Providenciar o caderno de questões e folha de resposta das provas; 
1.4.15 - As provas deverão ser montadas e acondicionadas pela empresa que se 
responsabilizará pela quantidade e guarda, preservando o mais absoluto sigilo acerca do 
teor das questões e transporte das mesmas até sua distribuição aos candidatos; 
1.4.16 - Providenciar a lista de presença para assinatura dos candidatos em ordem 
alfabética. 
1.4.17 - Responsabilizar-se pela orientação e treinamento de seus fiscais para atuarem 
como responsáveis durante a realização do concurso; 
1.4.18 - Acompanhar atividades dos fiscais, através de coordenadores, os quais assumirão 
responsabilidade pela aplicação da prova; 
1.4.19 - Os coordenadores e fiscais deverão trabalhar devidamente identificados; 
1.4.20 - Responsabilizar-se por todo o material necessário à realização e aplicação das 
provas e demais fases do concurso, exceto caneta, lápis e borracha que os candidatos 
deverão portar; 
1.4.21 - Relato das ocorrências em documento próprio; 
1.4.22 - Responsabilizar-se pela correção e avaliação das provas e títulos, se for o caso, de 
acordo com as normas estabelecidas na legislação e no edital do concurso e do processo 
seletivo; 
1.4.23 - Apresentar lista de classificação dos candidatos aprovados em todas as fases do 
concurso, além de disquetes com leitura compatível para pronta publicação na Imprensa; 
1.4.24 - Orientar a Prefeitura Municipal de Ariranha sobre as publicações a serem 
efetuadas; 
1.4.25 - Responsabilizar-se pelo atendimento aos recursos administrativos e decorrentes 
do Contrato, interposto dentro do prazo legal; 
1.4.26 - Responsabilizar-se por todo o pessoal necessário à coordenação, realização e 
fiscalização de todas as fases do concurso público e do processo seletivo; 
1.4.27 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, bem como pelos 
impostos e taxas devidos aos órgãos federal, estadual e municipal, acidentes de trânsito 
contra terceiros, de seu pessoal em serviço e outros correlatos, com ou sem vínculos 
empregatícios, não assumindo a Prefeitura Municipal sob nenhuma hipótese as despesas 
aqui relacionadas;  
1.4.28 - Assumir a obrigação de aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, nos serviços a serem prestados, até o limite 
legal, durante o prazo de vigência do Contrato a ser firmado (90 dias); 
1.4.29 - A Empresa somente poderá transferir parcialmente os serviços contratados para 
terceiros, desde que haja anuência expressa da Prefeitura Municipal; 
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1.5 – As taxas de inscrições deverão ser recolhidas ao cofre Público Municipal, através de guia de 
recolhimento individual por candidato ou por transferência da conta da Contratada. 
 
02 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
2.1 – Poderá participar da presente licitação, qualquer empresa especializada e/ou profissional 
habilitado, previamente convidados, do ramo da atividade a que se refere o seu objeto e que 
satisfaçam as condições do presente edital, cadastrados ou não. 
2.2 – As empresas e/ou profissionais cadastrados ou não em quaisquer órgãos públicos, não 
convidadas poderão participar da presente licitação desde que manifestem interesse junto à 
Administração Municipal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a apresentação das 
propostas. 
 
03 - DAS PROPOSTAS: 
3.1 – O envelope I, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverá conter no seu exterior os seguintes 
dizeres: 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
EDITAL Nº 054/2014 
CONVITE Nº 031/2014 
 
3.1.1 – Após a hora designada para entrega das propostas não mais serão recebidos documentos, 
pedidos de correções de preços, prazos e outros elementos da proposta, assim como pedido de 
desistência da participação da Licitação, salvo por motivo justificado e aceito pela Comissão. 
3.1.2 – O Envelope nº 01 deverá conter a seguinte documentação: 

3.1.3 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  
3.1.4 – Certidão Negativa de Débito Federal;  
3.1.5 – Certidão Negativa de Débito Estadual; 
3.1.6 – Certificado do FGTS;  
3.1.7 – Certidão Negativa do INSS; 
3.1.8 – Contrato Social, podendo ser original ou cópia autenticada. 
3.1.9 - Comprovar com no mínimo com 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitidos 
por pessoa de direito público que comprove ter realizado serviços pertinentes ao objeto 
desse convite. 

3.1.10 – Todos os documentos devem estar dentro do prazo de validade. 
3.1.11 – Envelope II, PROPOSTA DE PREÇOS, deverá ser datilografada ou escrita com letra legível, 
em uma única via e em um só lado do papel, não conter rasuras, emendas ou entrelinhas. 
Deverá ser identificada e assinada pelo proponente e, não deverá apresentar proposta em via FAX 
ou FOTOCÓPIAS, sob pena de ser liminarmente rejeitadas.  
    
3.1.12 - Deverão ser apresentadas propostas com o preço total para a realização dos serviços; 
3.1.13 – Deverá conter, ainda, das propostas, o prazo de execução dos serviços, obedecendo ao 
mencionado no sub-item 1.3 deste Edital. 
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3.1.14 – O prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo de 20 (vinte) dias, contados da 
apresentação das propostas. 
 
04 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
4.1 – Para julgamento das propostas será considerado o tipo de licitação menor preço, julgado 
pelo preço global segundo a Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e de acordo com as 
especificações deste Edital. 
4.2 – Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço global: 
 
05 – PRAZO E INÍCIO DOS SERVIÇOS: 
5.1 – O início dos serviços deverá ocorrer imediatamente após a assinatura do Contrato.          
5.2 – O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do 
Contrato. 
 
06 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
6.1 – Os pagamentos serão efetuados 50% após a entrega dos Editais e 50% após a entrega do 
resultado final. 
6.2– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
02 – PREFEITURA MUNICIPAL 
0202 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
04123000220040000 – Manutenção das Atividades da Administração e Finanças 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
110.000 - GERAL 
 
07 – DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE E PENALIDADES CONTRATUAIS: 
7.1 – O não cumprimento do item 4.1 e 4.2, implicará na imposição de multa ao Licitante, 
correspondente à 10% (dez por cento) do valor total da proposta, acrescida de juros e correções 
monetárias. Essa multa contratual, somente não será aplicada se ocorrer motivo real 
impedimento ou força maior, devidamente comprovada e aceita pela administração, e que não 
permita efetivo cumprimento de contrato no prazo assinalado. 
7.2 – Ocorrendo à suspensão definitiva dos serviços por parte da Proponente vencedora, a mesma 
estará sujeita ao pagamento de uma multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
ressalvado o motivo de real impedimento ou força maior, devidamente comprovado e aceitos pela 
Administração Municipal.  
7.3 – Independentemente da aplicação das multas dos itens acima, a Contratada estará sujeita as 
demais penalidades constantes da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
7.4 – As multas eventualmente aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar do recebimento da notificação expedida pela Contratante, na Tesouraria da Prefeitura 
Municipal de Ariranha. 
 
08 – DOS RECURSOS: 
8.1 – Serão permitidos na presente licitação todos os recursos constantes da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, observados os prazos e condições nela estabelecidos. 
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8.2 – Os recursos deverão ser feitos por escrito e endereçados à Comissão de Licitações, 
protocolados no setor competente da Administração Municipal. 
 
09 – DO CONTRATO: 
9.1 – No prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da comunicação da Contratante, a 
Contratada deverá assinar o Contrato, observado o disposto no artigo 64 e seu § 2º, da Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
10 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
10.1 – À Comissão fica facultado o direito de declarar a licitação anulada se ocorrerem 
irregularidades no seu processamento ou julgamento, revogá-la se considerada inoportuna ou 
inconveniente ao interesse público, sem que, por estes fatos, tenha ou venha a responder por 
qualquer indenização ou compensação, ressaltando o § único, do art. 59, da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
10.2 – A Comissão poderá solicitar os préstimos de pessoas devidamente credenciadas para 
auxiliá-lo no exame e análise das propostas; 
 
11 – DO ANEXO: 
11.1 - Integra esta licitação o seguinte anexo: 
Anexo I - Relação de Cargos e Vagas. 
Anexo II - Minuta de Contrato. 
Anexo III – Modelo de Proposta Comercial. 
 
12. DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1 – A simples participação da licitante, caracterizada pela apresentação da proposta, implicará 
na sujeição da mesma a todas as cláusulas e condições estabelecidas neste edital. 
12.2 – 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. 
12.3 – Não será levada em consideração qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.  
12.4 – A adjudicação e homologação será feita pela autoridade competente dentro das normas 
legais. 
 

                                  Ariranha, 08 de outubro de 2014. 
 
 
 

FAUSTO JUNIOR STOPA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
RELAÇÃO DE CARGOS E VAGAS CONCURSO PÚBLICO 

CARGO 
REGIME DE  

CONTRATAÇÃ
O 

CARGA  
HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 

FARMACEUTICO ESTATUTÁRIO 20 horas 
Ensino Superior em Farmácia e registro no 

órgão competente 

CONDUTOR 
SOCORRISTA 

ESTATUTÁRIO 40 horas Ensino Fundamental incompleto e CNH-D 

ESCRITURÁRIO 
ADMINISTRATIVO 

ESTATUTÁRIO 40 horas Ensino Médio completo 

PARAMÉDICO 
(PSICOLOGO) 

ESTATUTÁRIO 20 horas 
Ensino Superior em Psicologia e registro no 

órgão competente 

PARAMEDICO 
(FONAUDIOLOGO) 

ESTATUTÁRIO 20 horas 
Ensino Superior em Fonoaudiologia e 

1registro no órgão competente 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

ESTATUTÁRIO 40 horas 
Ensino Superior em Serviço Social e registro 

no órgão competente 

ENFERMEIRO ESTATUTÁRIO 20 horas 
Ensino Superior em Enfermagem e registro 

no órgão competente 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 

ESTATUTÁRIO 40 horas Graduado em Técnico em Enfermagem 

FISCAL DE 
TRIBUTOS 

ESTATUTÁRIO 40 horas Ensino Médio completo 

NUTRICIONISTA ESTATUTÁRIO 20 horas 
Ensino Superior em Nutrição e registro no 

órgão competente 

PARAMÉDICO 
(FISIOTERAPEUTA) 

ESTATUTÁRIO 20 horas 
Ensino Superior em Fisioterapia e registro no 

órgão competente 

AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE 
ESTATUTÁRIO  40 horas Ensino Fundamental Completo 

              
RELAÇÃO DE CARGOS E VAGAS PROCESSO SELETIVO 

CARGO 
REGIME DE  

CONTRATAÇÃO 

CARGA  
HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Coordenador  Contrato Temporário 20 horas 
Ensino Superior em Educação Física e 

registro no órgão competente 

Professor de 
Educação Física 

Contrato Temporário 12 horas 
Ensino Superior em Educação Física e 

registro no órgão competente 

Monitor  Contrato Temporário 12 horas Ensino Médio Completo 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº ........../2014 
PROCESSO Nº.  ........./2014 

 
Por este instrumento, as partes abaixo-assinadas, de um lado, o MUNICÍPIO DE ARIRANHA, 
estabelecido à Rua ______________, ____, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 
___________________, na cidade de Ariranha, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo 
Prefeito Municipal, _______________________, doravante designada CONTRATANTE e, de outro 
lado, a firma  -----, resolvem firmar o presente Contrato Administrativo oriundo do  CONVITE  nº 
____/2.014, Processo Administrativo nº ___/2.014, regido pela Lei nº 8.666/93, atualizada pelas 
Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98 e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente 
contratação, mediante as cláusulas e condições a seguir  enunciadas; 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
1.1 - Contratação de SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE SELEÇÃO 
PÚBLICA, ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO, para preenchimento de 
vagas, conforme os cargos relacionados no Anexo I da Prefeitura Municipal de Ariranha, 
conforme a escolaridade exigida para os Cargos relacionados no Anexo I do Edital, que fica sendo 
parte integrante do presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 
 
2.1 - Prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do presente 
Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA—DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO E DO VALOR: 
 
3.1 – Os pagamentos serão efetuados 50% após a entrega dos Editais e 50% após a entrega do 
resultado final. 
3.2 – O valor global será de R$....................................................... 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA: 
 
4.1 - O início dos serviços deverá ocorrer imediatamente após a assinatura do presente Contrato.          
4.2 - O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do 
presente contrato, sendo que neste prazo deverá a CONTRATADA realizar o concurso e processo 
seletivo para preenchimento das vagas existentes. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA: 
 
5.1 - A CONTRATADA deverá desenvolver todas as atividades necessárias, tais como: estudo da 
Legislação Municipal; elaboração do edital; cadastramento dos candidatos; preparação das provas 
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objetivas; aplicação das provas objetivas; correção das provas objetivas; contagem de títulos e; 
relação do resultado final. 
5.2 - Conhecer e analisar a legislação municipal vigente relativa às normas para realização do 
concurso; 
5.3 - Elaborar o Edital Simplificado e Geral do Concurso e do Processo Seletivo, em consonância 
com a Lei Orgânica do Município, determinações da Prefeitura Municipal de Ariranha e demais 
normas jurídicas municipais; 
5.4 - Afixar cartazes no local das inscrições e nos locais de aplicação das provas; 
5.5 - Os locais, datas e horários para realização das inscrições serão previamente determinados 
pela Prefeitura Municipal de Ariranha; 
5.6 - Homologação das Inscrições; 
5.7 - Elaborar a relação final dos inscritos no Concurso e Processo Seletivo, separadas por emprego 
e encaminhá-las à Prefeitura Municipal de Ariranha; 
5.8 - Realizar o Concurso e Processo Seletivo em fases, conforme disponha o edital de cada 
emprego; 
5.9 - Iniciar os serviços imediatamente após a assinatura do contrato, com a definição do 
cronograma básico de trabalho, de comum acordo entre as partes, prevendo a data e horário para 
realização das diversas etapas do concurso e processo seletivo, atendendo às necessidades da 
Prefeitura Municipal de Ariranha; 
5.10 - Após o encerramento das inscrições, se estas superarem as expectativas, as partes poderão 
rever e alterar o cronograma de trabalho; 
5.11 - Elaborar todas as provas escritas, garantindo-se absoluto sigilo quanto ao conteúdo das 
provas, sob pena de responsabilidade civil e criminal; 
5.12 - Na elaboração das provas a proponente deverá obedecer todos os critérios técnicos 
exigidos, inclusive o grau de dificuldade que levará em conta os diversos níveis de equilíbrio e 
razoabilidade educacional; 
5.13 - Todos os impressos de responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA deverão ter boa 
qualidade de impressão;  
5.14 - As provas, de propriedade da empresa, deverão ser bem organizadas e atualizadas 
pedagogicamente; 
5.15 - Providenciar o caderno de questões e folha de resposta das provas; 
5.16 - As provas deverão ser montadas e acondicionadas pela empresa que se responsabilizará 
pela quantidade e guarda, preservando o mais absoluto sigilo acerca do teor das questões e 
transporte das mesmas até sua distribuição aos candidatos; 
5.16 - Providenciar a lista de presença para assinatura dos candidatos em ordem alfabética, com o 
respectivo; 
5.17 - Responsabilizar-se pela orientação e treinamento de seus fiscais para atuarem como 
responsáveis durante a realização do concurso e do processo seletivo; 
5.18 - Acompanhar atividades dos fiscais, através de coordenadores, os quais assumirão 
responsabilidade pela aplicação da prova; 
5.19 - Os coordenadores e fiscais deverão trabalhar devidamente identificados; 
5.20 - Responsabilizar-se por todo o material necessário à realização e aplicação das provas e 
demais fases do concurso e do processo seletivo, exceto caneta, lápis e borracha que os 
candidatos deverão portar; 
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5.21 - Relato das ocorrências em documento próprio; 
5.22 - Responsabilizar-se pela correção e avaliação das provas e títulos, se for o caso, de acordo 
com as normas estabelecidas na legislação e no edital do concurso e do processo seletivo; 
5.23 - Apresentar lista de classificação dos candidatos aprovados em todas as fases do concurso e 
do processo seletivo, além de disquetes com leitura compatível para pronta publicação na 
Imprensa; 
5.24 - Orientar a Prefeitura Municipal de Ariranha sobre as publicações a serem efetuadas; 
5.25 - Responsabilizar-se pelo atendimento aos recursos administrativos e decorrentes do 
contrato, interposto dentro do prazo legal; 
5.26 - Responsabilizar-se por todo o pessoal necessário à coordenação, realização e fiscalização de 
todas as fases do concurso público e processo seletivo; 
5.27 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, bem como pelos impostos e 
taxas devidos aos órgãos federal, estadual e municipal, acidentes de trânsito contra terceiros, de 
seu pessoal em serviço e outros correlatos, com ou sem vínculos empregatícios, não assumindo a 
Prefeitura Municipal de Ariranha sob nenhuma hipótese as despesas aqui relacionadas, exceto 
estadia (quando necessária) e alimentação dos coordenadores e fiscais para a realização dos 
trabalhos; 
5.28 - Assumir a obrigação de aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos serviços a serem prestados, até o limite legal, durante 
o prazo de vigência do contrato a ser firmado (90 dias); 
5.29 - A Empresa somente poderá transferir parcialmente os serviços contratados para terceiros, 
desde que haja anuência expressa da Prefeitura Municipal de Ariranha; 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE: 
 
6.1 - Todas as publicações em órgão da imprensa (escrita, falada, televisiva); 
6.2 - Impressos dos requerimentos com protocolo de inscrição para os candidatos; 
6.3 - Destinar servidores públicos ou não, às suas expensas, para a realização das inscrições; 
6.4 - Destinar locais compatíveis para a realização das inscrições e das provas, zelando, sempre, 
pela limpeza, organização e segurança; 
6.5 - Durante todo o processo, a Prefeitura Municipal de Ariranha terá liberdade total para 
desempenhar atividade fiscalizadora através de sua Comissão Organizadora do Concurso e 
Processo Seletivo, vedada toda e qualquer interferência na realização dos trabalhos.                      
 
CLAÚSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES: 
 
7.1 – O não cumprimento do item 4.1 e 4.2, implicará na imposição de multa ao Licitante, 
correspondente à 10% (dez por cento) do valor total da proposta, acrescida  de juros e correções 
monetárias. Essa multa contratual, somente não será aplicada se ocorrer motivo real 
impedimento ou força maior, devidamente comprovada e aceita pela administração, e que não 
permita efetivo cumprimento de contrato no prazo assinalado. 
7.2 – Ocorrendo a suspensão definitiva dos serviços por parte da CONTRATADA, a mesma estará 
sujeita ao pagamento de uma multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, ressalvado o 
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motivo de real impedimento ou força maior, devidamente comprovado e aceitos pela 
Administração Municipal;  
7.3 – Independentemente da aplicação das multas dos itens acima, a Contratada estará sujeita as 
demais penalidades constantes da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
7.4 – As multas eventualmente aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar do recebimento da notificação expedida pela Contratante, na Tesouraria da Secretaria 
Municipal de Finanças. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
 
8.1. - A rescisão contratual poderá ser: 

8.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos itens I a XII e XVII do artigo 78, da Lei nº 8.666/93;  
8.1.2 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 
conveniência da Administração; 

8.2 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as 
conseqüências previstas no subitem “7.1”; 
8.3 - Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no Artigo 78, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DO FORO: 
 
9.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Adélia -SP, para dirimir questões resultantes ou 
relativas à aplicação deste contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera 
administrativa. 
 
         E por estarem justas e acertadas, foi lavrado este instrumento que lido e achado 
conforme pelas partes, vai assinado, em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas 
abaixo.                              
 
                             
   Ariranha, ___ de ________ de 2014. 
 
 
 
_____________________________                           _____________________________ 
           CONTRATANTE                                                          CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 1) __________________________  2) ___________________________ 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

EDITAL 053/2014 
CONVITE 031/2014 

 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

TELEFONE:  

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE SELEÇÃO 
PÚBLICA, ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO, para preenchimento de vagas, 
conforme especificações do edital supracitado. 

 

Valor total da Proposta ______________________________________. 

 
À Prefeitura do Município de Ariranha, proponho prestar os serviços constantes do presente 
Convite, pelos preços acima propostos. 
 
Declaro, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Convite e seus 
anexos, e que inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
 

Em__________de___________________de 2014. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável 


