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CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019, EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA para 
Contratação de instituição especializada na prestação de serviços técnicos de 
elaboração, diagramação, impressão, logística, aplicação de provas e 
processamento de resultados, bem como todo e qualquer ato pertinente à 
organização e realização de Concurso Público, para provimento de empregos por 
tempo indeterminado o quadro de pessoal permanente da Câmara de Vereadores 
de Limoeiro - PE.    

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIMOEIRO, Estado de Pernambuco, inscrito no CNPJ 
nº 11.519.626/0001-25, sito à Rua da Matriz, nº 134, Centro – Limoeiro - PE, CEP: 55.700-000 torna 
público, para conhecimento dos interessados que, mediante a presente CHAMADA PÚBLICA Nº 
002/2019, no dia 02 de dezembro de 2019, as 14 horas, receberá a documentação de entidades da 
organização civil de  natureza privada sem fins lucrativos que tenham atuação na realização e 
coordenação de Concursos públicos de provas e provas de títulos visando a coordenação e realização 
de Concurso Público da Câmara de Vereadores no Município de Limoeiro/PE, para provimento de 
vagas em diversos cargos que integram o quadro de pessoal permanente. O processo de seleção das 
instituições prestadoras de serviços técnicos especializados se dará por meio de contratação direta com 
dispensa de licitação, com base no Inciso XIII do Art. 24 da lei de licitação n.º 8.666/93 “in verbis”:  

 
Art.24 – é dispensável a licitação: 
 
(…) XIII – na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de 
instituições dedicadas à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha 
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. 

 
1.0 – DO OBJETO 
 
1.1 – Constitui objeto deste Edital a Chamada Pública para selecionar instituição de natureza privada 
incumbida regimentalmente ou estatutariamente da pesquisa, do ensino, ou do desenvolvimento 
institucional, que detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos; 
atendidas as condições mínimas de participação estabelecidas neste instrumento, visando à prestação 
de serviços técnicos de elaboração, diagramação, impressão, logística, aplicação de provas e 
processamento de resultados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização de 
Concurso Público, para provimento de cargos por tempo indeterminado o quadro de pessoal 
permanente da Câmara de Vereadores do Município de Limoeiro - PE. 
 
1.2 – No intuito de garantir a transparência na condução do referido processo as instituições deverão 
participar dos seguintes procedimentos: 
 
a) Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira, Regularidade Fiscal e Trabalhista; 
  
b) Habilitação/Qualificação Técnica; 
 
c) Proposta de Preços. 
 
1.3 – Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
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Anexo I – Termo de Referência  
Anexo II – Carta de Apresentação;  
Anexo III – Declaração de Proteção ao não Trabalho Infantil;  
Anexo IV – Modelo de Proposta;  
Anexo V –Minuta do Contrato 
 
2.0 – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
2.1 O valor total a ser pago pela Câmara de Vereadores de Limoeiro/PE, será o número de candidatos 
inscritos vezes o valor da taxa cobrada por candidato, subtraído da taxa bancária. 
 
3.0 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1 – Poderão concorrer ao processo de credenciamento, seleção e contratação da presente Chamada 
Pública as instituições incumbidas regimentalmente ou estatutariamente da pesquisa, do ensino, ou do 
desenvolvimento institucional, que detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins 
lucrativos, desde que:  
 
a. Entidades não governamentais sem fins lucrativos que comprovadamente realizem atividades de 
Realização de Concurso Público. 
 
b. Comprovar ao menos 2 (dois) anos de constituição legal e com efetiva atuação no desenvolvimento 
de ações de realização e coordenação de concursos públicos para provimentos de cargos;  
 
c. Demonstrem possuir capacidade gerencial e técnica; 
  
d. Conste em seus estatutos expressamente que tenha como finalidade ou objetivos, executar ações de 
realização de cursos e concursos;  
 
e. Apresentar toda a documentação exigida nos itens 4.1 e 4.2.  
 
3.2 – As instituições que vierem a participar do certame deverão conhecer todas as condições 
estipuladas no presente Edital para o cumprimento das obrigações dispostas no processo de 
Credenciamento, Seleção e Contratação e para as demais fases de apresentação dos documentos 
exigidos.  
 
3.3 - É VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADE:  
 
3.3.1 – Que tenha em seus quadros dirigentes ou ex-dirigentes de entidades que foram considerados 
em mora com a administração ou inadimplentes na utilização de recursos do Tesouro Estadual e/ou 
Municipal;  
3.3.2 – Que esteja em mora com a prestação de contas de convênios/contratos de exercícios anteriores 
ou tenham sido consideradas pelos órgãos fiscalizadores (CGU/TCU/TCE) irregulares ou em desacordo 
com a legislação vigente;  
4.3.3 – Que tenha sido condenada por crime que repercuta em danos ao erário, nos termos previstos 
em lei, não deverão ser contratadas por três anos, a qualquer título, e em qualquer Unidade da 
Federação;  
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3.3.4 – Que estiver cumprindo penalidades de suspensão ou que tenha sido declarada inidônea, por 
quaisquer órgãos públicos federal, estaduais ou municipais, bem como, a que estiver sob processo de 
falência, concordata ou liquidação;  
3.4 – O presente Edital poderá ser adquirido, gratuitamente, junto à Comissão de Licitação da Câmara 
de Vereadores de Limoeiro, sito a Rua da Matriz, nº 134, Centro – Limoeiro - PE, Telefone: 81 (3628-
0139) ou através do e-mail: faleconosco@cml.pe.gov.br  
 
4.0 – DO PROCESSO SELETIVO: HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA E REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E HABILITAÇÃO TÉCNICA  
 
4.1 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICOFINANCEIRA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALISTA.  
 
As instituições deverão entregar, no setor de Protocolo da Câmara de Vereadores de Limoeiro, no dia 
02 de dezembro de 2019, até as 14 horas, na Rua da Matriz, Centro – Limoeiro - PE – CEP: 55.700-
000, envelope lacrado contendo a documentação exigida, com o seguinte direcionamento:  
 

ENVELOPE 1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, 
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.  
A  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIMOEIRO – PE 
Rua da Matriz, nº 134, Centro – Limoeiro - PE – CEP: 55.700-000 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2019 

 
No envelope deverá conter uma via de cada um dos documentos a seguir relacionados:  
 
a. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

b. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

c. Decreto de autorização, em se tratando de instituição ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

d. Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica 

Federal; 

e. Prova de regularidade quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal; 

f. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da instituição; 

g. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da instituição; 

mailto:faleconosco@cml.pe.gov.br
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h. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT; 

i. Declaração, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos. 

j. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social apresentados na forma da 
Lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se encontra, bem 
como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento do livro diário, assinados por 
profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios.  
 

k. Sempre que julgar necessário, a comissão poderá solicitar a apresentação do original dos 

documentos apresentados pela instituição, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações 

de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos. 

l. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da instituição, com 
indicação do número de inscrição no CNPJ. 
 
CONDIÇÃO ESPECÍFICA: O licitante deverá atender ao requisito abaixo e o correspondente 
comprovante, obrigatoriamente, integrará os elementos do envelope DOCUMENTAÇÃO: 
Demonstrativo da situação financeira da empresa, efetuada com base no Balanço Patrimonial do último 
exercício social - ano de 2018 - e devidamente assinado por profissional habilitado com o competente 
Certificado de Regularidade Profissional emitido pelo CRC válido no dia do certame, apresentando: 
 
  

ILG = 
Ativo Circulante (AC) + Realizável a Longo Prazo (RLP) 

Passivo Circulante (PC) + Exigível a Longo Prazo (ELP) 
≥ 1,00 

  

ISG = 
Ativo Total (AT) 

Passivo Circulante (PC) + Exigível a Longo Prazo (ELP) 
≥ 1,00 

  

ILC = 
Ativo Circulante (AC) 

Passivo Circulante (PC) 
≥ 1,00 

  

IET = 
Passivo Circulante (PC) + Exigível a Longo Prazo (ELP) 

Ativo Total (AT) 
≤ 1,00 

 
Onde: 
  
ILG - Índice de Liquidez Geral; 
ISG - Índice de Solvência Geral; 
ILC - Índice de Liquidez Corrente; 
IET - Índice de Endividamento Total. 
 
§1º – Os documentos acima exigidos deverão estar dentro de seus prazos de validade na data da 
entrega dos envelopes no protocolo Central da Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro - PE, no 
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DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, às 14 horas, e apresentados em original ou cópia autenticada em 
todas as páginas por Notário Público. Os documentos acima exigidos poderão ser autenticados até 30 
(trinta) minutos antes da sessão pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, mediante 
apresentação do seu original. 
Caso não seja mencionado no documento, o prazo de validade, a Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, aceitará a validade por 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua emissão; 
 
§2º – A documentação apresentada somente poderá ser protocolada uma única vez, não sendo 
permitido quaisquer adendos, acréscimos ou retificações no conteúdo da documentação, após a 
entrega do envelope; 
 
§3º – As certidões emitidas via “Internet” terão suas autenticidades verificadas no site competente pela 
Comissão Permanente de Licitação - CPL.  
 
5.2 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃOTÉCNICA  
 

ENVELOPE 2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
A  
CÂMARA DE VEREADORES DE LIMOEIRO – PE 
Rua da Matriz, nº 134, Centro – Limoeiro - PE – CEP: 55.700-000 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019. 

 
5.2.1 A instituição interessada deverá apresentar sua Proposta Comercial atendendo todos os itens dos 
3 (três) blocos relacionados abaixo, preferencialmente na ordem, por meio de descrição detalhada que 
demonstre de forma clara o funcionamento de cada etapa/processo, podendo inclusive, utilizar fotos, 
gráficos e declarações:  
 
5.2.2 BLOCO I – ANÁLISE DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS: 
a) Equipe Técnica / Profissional da própria da instituição;  
b) Documentação fiscal – Estatuto ou Contrato Social, Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, 
Regularidade Municipal, Declaração de idoneidade entre outros documentos;  
c) Portifólio de clientes;  
d) Infraestrutura da instituição;  
e) Segurança interna do ambiente de preparação das provas monitorado por câmeras 24h e acesso 
restrito por biometria;  
f) Parque gráfico;  
g) Sala cofre na instituição e nas localidades de aplicação de provas do Concurso;  
h) Sistema de rastreamento para transporte de malotes de prova;  
i) Sistema informatizado de embalagem de provas;  
j) Assessoria Jurídica enquanto houver demandas relacionadas ao Concurso Público, no âmbito 
administrativo ou judicial e acompanhamento em audiências administrativas e judiciais;  
k) Planejamento de todas as etapas do objeto contratado;  
l) Plano de Divulgação;  
m) Postos de Atendimentos Presenciais;   
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n) Central de Atendimento ao Candidato com capacidade operacional de atender as demandas do 
Concurso com profissionais habilitados para esclarecimento de dúvidas em tempo hábil;   
o) Metodologia para elaboração das provas;  
p) Modelo de Manual de treinamento (Checklist) dos colaboradores;  
q) Metodologia de avaliação dos títulos e experiência;  
r) Ambiente on-line para cadastro de títulos e experiência profissional com geração de protocolo ao 
candidato;  
s) Logística disponibilizada no dia da prova: equipes, materiais, suporte, infraestrutura de boa qualidade 
das escolas para aplicação das provas e outros,  
t) Atendimento aos recursos da prova de títulos, com resposta ao candidato dos motivos de 
indeferimento;   
u) Ambiente para interposição de recursos em todas as fases do Concurso Público com emissão de 
protocolo através de login individual;  
v) Contratação de profissionais habilitados e de local para realização da Perícia Médica;  
w) Metodologia para realização da análise do auto declaração referente aos candidatos que se 
inscreverem amparados pela Lei 12.990/2014; x) Atendimento Especial;  
y) Relatórios e informações gerenciais para a Empresa Contratante  
z) Comprovação dos projetos sócios-educacionais por Instituições beneficiadas ou autodeclararão.  
 
5.2.3 BLOCO II – ANÁLISE DOS ATESTADOS:  
a) Apresentar pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica, que comprovem a organização e a 
realização de Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos ou Concurso Público, compatível com 
o objeto deste projeto básico e com o número mínimo de inscritos superior a 10.000 (dez mil) 
candidatos;  
b) Apresentar pelo menos 01 (um) atestado de capacidade de realização de concurso federal ou de 
órgão da justiça conforme entendimento do TCE/PE Nº 1620685-0;  
 
5.2.4 BLOCO III – ANÁLISE DA PROPOSTA FINANCEIRA:  
 
5.2.4.1. A instituição deverá apresentar sua Proposta Comercial incluindo todos os custos diretos e 
indiretos pertinentes ao certame, contendo obrigatoriamente as seguintes informações:  
a) Número estimado de candidatos;  
b) Valor da proposta, caso seja contabilizado custo para a Câmara de Vereadores de Limoeiro;  
c)  Planilha orçamentária detalhada, de todos os custos envolvidos na execução do projeto 
(explicitando, inclusive, os impostos relacionados com a execução do serviço), de forma a possibilitar a 
avaliação de custos operacionais por banca examinadora;  
d) Prazo de validade da proposta comercial, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;  
e) Valor das taxas de inscrição, para nível fundamental, médio/técnico e nível superior;  
 
5.2.4.2.  Na hipótese de o número de candidatos inscritos para o certame ser superior ao previsto na 
proposta, será mantido o custo unitário previsto originalmente, devendo o valor correspondente ao 
número de candidatos excedentes serem devidamente demonstrado a Câmara de Vereadores de 
Limoeiro/PE por meio de planilha de custos emitida pela Contratada.   
 
5.2.4.3.  As despesas decorrentes do objeto do contrato serão preferencialmente cobertas pelos valores 
cobrados a título de taxa de inscrição, nesse caso não acarretando quaisquer ônus para a Câmara de 
Vereadores de Limoeiro/PE, salvo os decorrentes com publicações oficiais e eventuais casos de 
isenção das referidas taxas.  
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5.2.4.4.  O recolhimento da taxa de inscrição será de responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser 
realizado mediante pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal, ou qualquer outro meio 
definido pela contratante, sendo os valores depositados diretamente na conta do Tesouro Municipal, 
vinculada à Câmara de Vereadores de Limoeiro - PE.  
 
5.2.4.5.  O pagamento da taxa de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato, sendo que erro 
no recolhimento não gerará obrigações a Câmara de Vereadores de Limoeiro/PE.  
 
5.2.4.6.   A CÂMARA DE VEREADORES DE LIMOEIRO/PE disponibilizará à CONTRATADA, relatório 
final sobre o pagamento das taxas de inscrição.  
 
5.2.4.7. Em relação ao valor a ser cobrado pelas taxas de inscrição, a proponente deverá sugerir um 
escalonamento para retenção de valores por parte da Câmara de Vereadores de Limoeiro, da forma a 
seguir especificada: 
  

Cargos de Nível Fundamental. Valor da taxa de Inscrição R$ xx,xx 

NÚMERO DE INSCRITOS 
VALOR DA TAXA A SER 

REPASSADA PARA A 
CONTRATADA 

VALOR A SER 
RETIDO PELO 

MUNICÍPIO 

Até 1.000   

De 1.001 até 10.000   

De 10.001 a 15.000   

Acima de 15.000   

 
Cargos de Médio. Valor da taxa de Inscrição R$ xx,xx 

NÚMERO DE INSCRITOS 
VALOR DA TAXA A SER 

REPASSADA PARA A 
CONTRATADA 

VALOR A SER 
RETIDO PELO 

MUNICÍPIO 

Até 1.000   

De 1.001 até 10.000   

De 10.001 a 15.000   

Acima de 15.000   

 
Cargos de Nível Superior. Valor da taxa de Inscrição R$ xxx 

NÚMERO DE INSCRITOS 
VALOR DA TAXA A SER 

REPASSADA PARA A 
CONTRATADA 

VALOR A SER 
RETIDO PELO 

MUNICÍPIO 

Até 1.000   

De 1.001 até 10.000   

De 10.001 a 15.000   

Acima de 15.000   

 
5.2.4.8. Somente será observada a maior faixa de inscritos na contabilização dos valores a serem 
repassados e retidos.  
 
5.3 – DA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO  
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5.3.1 – O presente processo de Seleção para habilitação de Instituições Para realização e coordenação 
de Concurso público na Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro/PE, seu procedimento e todos os 
atos e termos dele decorrentes, reger-se-ão pelas disposições contidas neste Edital, pelas normas e 
princípios constitucionais e administrativos; 
 
5.3.2 – A abertura dos envelopes ocorrerá em sessão pública, pela Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, às 14 horas do dia 02 de dezembro de 2019, na sala de licitações da Câmara de Vereadores 
de Limoeiro, e a conferência dos documentos e propostas, obedecerão aos trâmites estabelecidos nos 
subitens abaixo: 
§ 1º – Os documentos recebidos devidamente lacrados serão numerados, de acordo com a data de 
protocolo, conferidos e rubricados, na forma indicada no presente Edital, pela CPL desde que exista, 
pelo menos, 50% dos membros da referida comissão presentes à reunião; 
§ 2º – Após esta reunião, será lavrada ata circunstanciada que deverá ser assinada pelos membros da 
CPL e pelos representantes dos proponentes presentes. 
§ 3º – É facultativa a presença dos representantes dos proponentes na abertura dos envelopes; 
 
5.3.3. Os projetos técnicos apresentados serão analisados pela Comissão Permanente de Licitação - 
CPL e a divulgação da instituição habilitada dar-se-á através do Diário Oficial dos Municípios - AMUPE 
e em documento a ser afixado no quadro de avisos da Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro;   
 
5.3.4 – O Ato de habilitação não gera para a instituição participante deste certame, nenhuma 
expectativa de direito quanto à obrigatoriedade de repasse de recursos por parte da Câmara de 
Vereadores de Limoeiro.  
 
6.0 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO - A análise dos Projetos Técnicos será realizada de acordo com 
os seguintes critérios: 
 
6.1. O critério de julgamento da melhor proposta será realizado considerando a conjugação a análise 
dos 03 (três) blocos acima descritos, sendo que nenhum deles isoladamente será fator determinante 
para a escolha da instituição a ser contratada. A Contratante poderá realizar diligências, visitas e 
consultas a terceiros em qualquer momento.   
 
6.1.1.  O valor da inscrição não será, necessariamente, fator determinante para a escolha da melhor 
proposta.   
 
6.1.2.  A escolha da banca organizadora levará em consideração os concursos já realizados para 
Câmara de Vereadores de Limoeiro e/ou consultas a outros órgãos quanto a qualidade na prestação 
dos serviços realizados.   
 
7.0 –   DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.1 – Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública qualquer cidadão 
poderá impugnar. Não serão reconhecidas as impugnações e recursos fora do prazo legal; 
 
7.2 – Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação - CPL caberão recursos, no 
prazo estabelecido na lei 8.666, art. 109, contados da divulgação do resultado; 
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7.3 – Os recursos deverão ser dirigidos a presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
através do Serviço de Protocolo central da Câmara de Vereadores de Limoeiro, mediante petição, de 
forma clara, e assinada pelo representante legal da recorrente em cima dos pontos discordantes; 
 
7.4 – A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recurso; 
 
7.5 – Não serão reconhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
proponente; 
 
7.6 – Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 
 
7.7 – A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados por 
meio do Diário Oficial dos Municípios – AMUPE. 
 
8.0 – DA HOMOLOGAÇÃO  
 
8.1 – A homologação do presente Processo de Seleção e Contratação de Instituições Executoras de 
Ações de realização de Concurso Público é da competência do Presidente da Câmara de Vereadores 
de Limoeiro; 
 
8.2 – O Presidente da Câmara de Vereadores de Limoeiro, se reserva o direito de não homologar 
referido certame, no interesse da Administração e mediante justificativa por escrito, sem que caiba, a 
qualquer dos proponentes, o direito de reclamação ou indenização. 
 
9.0 – DO PRAZO  
 
O prazo de vigência do contrato terá duração de execução até 12 (doze) meses, a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado. 
 
10.0 – DO CONTRATO 
 
As instituições habilitadas para a execução das ações de realização e coordenação de Concurso 
Público na Câmara de Vereadores de Limoeiro, serão convocadas a firmarem os respectivos 
instrumentos legais de contratação, após a homologação do resultado do processo seletivo.  
 
11.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1 – As informações e todos os elementos sobre este processo de seleção e contratação de 
Instituições para realização e coordenação de Concurso público na Câmara de Vereadores de Limoeiro, 
poderão ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua da Matriz, nº 134, Centro 
– Limoeiro/PE, pelo  – TELEFONE 81 3628 - 0339 – E-mail: faleconosco@cml.pe.gov.br  
 
11.2 – A Comissão Permanente de Licitação - CPL, reserva-se o direito de alterar o presente EDITAL e 
seus anexos, por conveniência da Câmara de Vereadores de Limoeiro, sem que caiba aos proponentes 
direitos a qualquer indenização; 
 

mailto:faleconosco@cml.pe.gov.br
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11.3 – É facultada, à Comissão Permanente de Licitação - CPL, promover diligências destinadas a 
esclarecer o processo de seleção, bem como solicitar a comprovação de qualquer informação 
apresentada por instituição inscrita no certame; 
 
11.4 – A seleção, de que trata o presente Edital, não estabelece obrigação de efetiva contratação; 
 
11.5 – Caberá à Câmara de Vereadores de Limoeiro determinar a elaboração de contrato parcial ou 
total, de acordo com a disponibilidade técnico-financeira;  
11.6 – O presente Processo de Seleção e Contratação de Instituições para realização e coordenação de 
Concurso público na Câmara de Vereadores de Limoeiro, poderá ser anulado em qualquer tempo, 
desde que seja constatada irregularidade, ou revogado, por conveniência da administração, por decisão 
fundamentada, sem que caiba aos participantes qualquer indenização; 
 
11.7 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL. 
      
11.8 – A documentação apresentada para fins de seleção fará parte dos autos do processo de Seleção 
Contratação de Instituições de ensino profissionalizante e não será devolvida ao proponente; 
 
2. 0 – DO FORO  
 
12.1 – Fica eleito o foro da cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco para dirimir qualquer dúvida no 
procedimento desta chamada pública.  
 
 

Limoeiro (PE), 11 de novembro de 2019. 
 

 
 
 
_________________________ 
PRESIDENTE DA CPL 
 
 
_________________________ 
MEMBRO 
 
 
_________________________ 
MEMBRO 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO, 
LOGÍSTICA, APLICAÇÃO DE PROVAS E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS, BEM COMO TODO 
E QUALQUER ATO PERTINENTE À ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, 
PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS POR TEMPO INDETERMINADO O QUADRO DE PESSOAL 
PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIMOEIRO - PE. 
 
01. INTRODUÇÃO: 
 
1.1 – A presente contratação tem como finalidade efetuar o preenchimento de cargos vagos na 
estrutura administrativa efetiva da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIMOEIRO – PE. 
 
02. JUSTIFICATIVA: 
 
2.1 – Por força constitucional o ingresso no serviço público mediante concurso público, é condição 
indispensável para garantir a isonomia de tratamento e a impessoalidade princípios básicos da 
administração pública. 
 
2.2. Buscando o provimento das vagas autorizadas é que se pretende demonstrar as definições do 
Concurso Público, para o preenchimento dos postos de trabalho existentes na Câmara de Vereadores 
de Limoeiro - PE. 
 
2.3. As atividades de planejamento, coordenação, supervisão, realização do certame, elaboração de 
questões de prova, aplicação, fiscalização e avaliação de provas, julgamento de recursos e divulgação 
do resultado, não são inerentes às atribuições dos empregos pertencentes ao Quadro de Pessoal do 
Município, sendo possível a execução indireta dessas atividades, por meio da contratação de instituição 
especializada na realização em Concursos Públicos. 

 

2.4. Propõem-se efetivar a contratação em tela por dispensa de licitação, com fulcro no inciso XIII do 
art. 24 da Lei nº 8.666/93, que prevê essa modalidade pelos seguintes termos: 

 
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, 
ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a 
Contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha 
fins lucrativos. 

 
2.5. Ante o exposto e para atender à demanda da Câmara de Vereadores de Limoeiro, a instituição 

deve possuir uma inquestionável capacidade para realização do certame, envolvendo atividades de 

elaboração de editais e comunicados; atendimento a candidatos e terceiros interessados (pessoas 

físicas ou jurídicas, públicas ou privadas); recebimento de formulários de inscrição; elaboração, 
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aplicação e correção de provas objetivas e de análise curricular; divulgação de resultados; análise de 

recursos, judiciais e administrativos; guarda de materiais utilizados e manutenção de sigilo e demais 

atividades acessórias, demonstrando na apresentação da proposta, bem como possuir equipe 

profissional (colaboradores: coordenadores / fiscais / fiscais volantes / segurança)  inclusive  com 

equipe reserva cadastrada em banco de dados com comprovação de experiência para aplicação de 

certames, inclusive para atendimento a pessoas com deficiência e/ou atendimento especial. E equipe 

de apoio, médica e de segurança vinculadas em contrato. 

03. OBJETIVOS: 
 
3.1 - Os objetivos fundamentais da contratação dos serviços de consultoria, assessoria e execução de 
concurso público para provimento de vagas no quadro de pessoal da CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE LIMOEIRO - PE são: 
 
I - Garantir o planejamento, elaboração e execução de todas as fases inerentes à realização do 
concurso, tais como: 
 

• Elaboração do regulamento; 

• Divulgação; 

• Elaboração e impressão do manual do candidato; 

• Inscrição; 

• Elaboração, aplicação e correção das provas objetivas; 

• Recursos; 

• Divulgação da classificação dos candidatos; 

• Relatório geral de todas as etapas do concurso; 

• Homologação; 
 
II - Garantir a legitimidade na realização do concurso para provimento de vagas: Acompanhar e 
defender o Órgão junto aos órgãos fiscalizadores, acompanhar o processo junto ao TCE-PE, até a sua 
devida aprovação. 
 
04. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS. 
 
4.1 - A execução do concurso público incumbirá a órgão ou entidade de notória especialização na área, 
contratado para essa finalidade. 
 
4.2 - Caberá à contratada garantir a completa e efetiva consecução do objetivo explicitado neste Termo 
de Referência, com a observância das normas legais incidentes e das disposições que se seguem: 
 
4.3 – Elaborar e submeter a Câmara de Vereadores de Limoeiro todos os editais de convocação e 
resultados, tais como: abertura das inscrições para o concurso; convocação para as provas objetivas; 
resultado das provas objetivas; convocação para a prova de títulos e resultado final; 
 
4.4 - Fazer constar no edital de abertura do concurso público, no mínimo, as seguintes informações: 
I – Nome da instituição executora do concurso; 
II – Local, período, horário, valor e condições para recebimento das inscrições; 
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III – Modalidade das provas a serem realizadas; 
IV – Disciplinas a serem exigidas nos exames e respectivos conteúdos programáticos; 
V – Critérios de avaliação e de classificação no concurso; 
VI – Critérios de desempate; 
VII – Prazos, locais e condições para interposição de recurso; 
VIII – Número de vagas disponíveis em cada cargo, por localidade; 
IX – Requisitos para a investidura no cargo, de acordo com o art. 5º da Lei nº. 8.112/90; 
X – Descrição sumária das atribuições do cargo; 
XI – Remuneração inicial; 
XII – Jornada de trabalho a ser cumprida, de acordo com a legislação vigente; e 
XIII – Prazo de validade do concurso. 
 
4.5 - Dar ampla publicidade aos editais, listagens, comunicados, bem como quaisquer matérias 
relacionadas ao certame nos jornais especializados e no site da contratada. 
4.6 - Responsabilizar-se pela criação gráfica, composição, personalização, padronização e distribuição 
de comunicados, manuais de instrução, listagem de candidatos, formulários de inscrição e formulários 
ópticos a serem utilizados no concurso; 
 
4.7 - Elaborar e disponibilizar todo o material necessário às inscrições dos candidatos, tais como ficha 
de inscrição e manual do candidato, contendo o edital do concurso e outras informações relevantes aos 
inscritos no endereço eletrônico da contratada e os procedimentos necessários para inscrição via 
internet; 
 
4.8 - Dispor e utilizar-se de sistema informatizado para processamento e armazenamento de dados 
cadastrais, em que constem todas as informações pertinentes aos candidatos regularmente inscritos no 
concurso; o cadastro de inscritos deverá gerar listagens, em ordem alfabética, contendo número de 
inscrição, número do documento de identidade, local e horário onde o candidato inscrito realizará as 
provas, relação dos candidatos portadores de necessidades especiais, relações de presença, por prédio 
e salas de provas e outros relatórios relativos aos candidatos inscritos no certame; 
 
4.9 - Planejar e operacionalizar toda a logística necessária à aplicação dos instrumentos de avaliação 
dos candidatos, em todas as etapas do concurso público, inclusive no que diz respeito à impressão, 
conferência, reprodução, embalagem, lacre, distribuição e guarda das provas; 
 
4.10 - Providenciar instalações e meios adequados para aplicação das provas no município de 
LIMOEIRO/PE, observando as condições de acesso e localização, infraestrutura física, capacidade de 
acomodação das salas, sinalização, etc.; 
 
4.11 - Elaborar, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas em todas as etapas do concurso, 
em ambiente próprio, altamente sigiloso, em quantidades suficientes, incluindo reservas; 
 
4.12 - Responsabilizar-se pela seleção, treinamento e identificação adequada dos fiscais e equipes 
técnicos que atuarão na aplicação dos instrumentos de avaliação, inclusive plantonistas, necessários a 
cada etapa do certame; 
 
4.13 - Selecionar os profissionais especialistas que comporão as bancas examinadoras para elaboração 
das questões das provas bem como para sua correção, devendo a Câmara de Vereadores de Limoeiro 
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acatar o critério tradicional de isenção e confidencialidade de sua constituição, consistindo este, 
basicamente, em segurança e sigilo da seleção de seus membros quanto à: 
4.13.1 - Manter, exclusivamente, na alçada da contratada a indicação dos nomes dos profissionais, 
internos e externos, que integrem as referidas bancas; 
4.13.2 - Assegurar absoluto sigilo quanto ao conteúdo das provas até o momento de sua aplicação; 
 
4.14 - Elaborar os conteúdos programáticos, objeto das provas de caráter geral e específico, 
submetendo-os à apreciação e aprovação da Câmara de Vereadores de Limoeiro; 
 
4.15 - Receber, apreciar e responder minuciosamente, segundo a natureza da matéria, os recursos 
administrativos e judiciais eventualmente interpostos, individual ou coletivamente, pelos candidatos ou 
por terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. 
 
4.16 - Acompanhar e defender a Câmara de Vereadores de Limoeiro junto aos órgãos fiscalizadores, 
acompanhar o processo junto TCE-PE, até a sua devida aprovação. 
 
05. LEGISLAÇÃO: 
 
5.1 - Os princípios norteadores deste Concurso estão fundamentados legalmente                                            
no Art 37 Inciso II da Constituição Federal de 1988. 
 
06. DO QUANTITATIVO DAS VAGAS/SALÁRIOS: 
 
6.1 - ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS - O concurso Público destina-se ao 
provimento de vagas, da Câmara de Vereadores de Limoeiro, para os cargos descriminados no Anexo 
Único do Termo de Referência. 
 
07. DAS PROVAS. 
7.1. As provas serão realizadas na cidade de LIMOEIRO/PE. 
7.2. Os Conteúdos programáticos das provas serão elaborados em conjunto entre a contratante e a 
contratada. 
  
08. DOS VALORES MÁXIMOS DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES: 
 
▪ Ensino Fundamental Completo – R$ 60,00 (sessenta reais) 
▪ Ensino Médio Completo - R$ 75,00 (setenta e cinco reais) 
▪ Ensino Superior Completo – R$ 106,00 (cento e seis reais) 
 
09. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ELEMENTOS PARA A PROPOSTA COMERCIAL: 
 
9.1. O critério de julgamento da melhor proposta será realizado considerando a conjugação a análise 
dos 03 (três) blocos constantes no edital, sendo que nenhum deles isoladamente será fator 
determinante para a escolha da instituição a ser contratada. A Contratante poderá realizar diligências, 
visitas e consultas a terceiros em qualquer momento.   
 
9.1.1.  O valor da inscrição não será, necessariamente, fator determinante para a escolha da melhor 
proposta.   
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9.1.2.  A escolha da banca organizadora levará em consideração os concursos já realizados no 
município de Limoeiro e/ou consultas a outros órgãos quanto a qualidade na prestação dos serviços 
realizados.  
 
10. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

10.1. Responder aos recursos eventualmente interpostos pelos candidatos inscritos no concurso 
público. 

10.2. Elaborar as provas segundo as orientações dos técnicos em medidas educacionais, observando o 
tipo de questões e grau de dificuldade definidos, para a obtenção de um instrumento de seleção 
equilibrado. 

10.3. Providenciar a impressão, envelopamento e lacre dos cadernos de questões, bem como das 
folhas intermediárias e de respostas, em quantidades suficientes para atender ao número de inscritos. 

10.4. Disponibilizar equipe técnica que desenvolverá os trabalhos e que será responsabilizada pelo 
sigilo das provas. 

10.5. Encaminhar os gabaritos a Câmara de Vereadores de Limoeiro, logo após a homologação do 
concurso. 

10.6. Transportar os cadernos de questões, bem como as folhas intermediárias e de respostas, 
empacotados e lacrados até os locais de aplicação, em malotes de couro tipo banco. 

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as leis trabalhistas e previdenciárias em relação 
aos funcionários empregados na prestação dos serviços, sendo considerada neste caso como única 
empregadora. 

10.8. Comunicar a Câmara de Vereadores de Limoeiro, imediatamente, qualquer ocorrência ou 
anormalidade que venha interferir na execução dos serviços. 

10.9. Arcar com os ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais, estaduais e municipais 
que possam advir dos serviços contratados, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as 
exigências das repartições competentes, com total isenção da Câmara de Vereadores de Limoeiro. 

10.10. Disponibilizar endereço eletrônico para que os candidatos efetuem inscrições via internet durante 
o período definido para essa etapa, sendo que os interessados deverão ter acesso à ficha de inscrição, 
edital do concurso e instruções sobre a realização das inscrições.  Para tanto, a empresa deverá 
permitir ao candidato que o mesmo digite seus dados cadastrais, imprima o boleto bancário e pague a 
taxa de inscrição em uma conta específica para a arrecadação através da contratada. 

10.11. Responsabilizar-se por todas as inscrições efetivamente pagas, verificação das informações e 
depuração de inconsistência dos dados para que gere um cadastro de inscritos no concurso público. 

10.12. Enviar listas de candidatos, processadas por meio eletrônico, a Câmara de Vereadores de 
Limoeiro, sendo: lista geral dos inscritos, em ordem alfabética, contendo número de inscrição, nome do 
candidato, número de documento, cargo/emprego, horário e local de prova, incluindo nome do local, 
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endereço e número da sala; lista dos inscritos, em ordem alfabética, separada por cargo/emprego, lista 
dos inscritos por local de aplicação das provas e lista dos inscritos portadores de deficiência física. 

10.13. Responsabilizar-se pela elaboração das provas objetivas e avaliação de títulos, quando for o 
caso. 

10.14. Introduzir mecanismos que possibilitem segurança no processo de seleção, à prova de fraudes, 
restringindo ao máximo o acesso ao gabarito, de pessoas envolvidas no processo de elaboração do 
concurso público. 

10.15. Responsabilizar-se pela montagem dos originais de prova, impressão, conferência, reprodução, 
contagem, acondicionamento e lacração dos cadernos de questões, em quantidade suficiente para 
atender ao número de candidatos inscritos, garantindo que as provas serão reproduzidas e 
empacotadas em ambiente isolado e controlado. 

10.16. Responsabilizar-se pela adoção de procedimentos que objetivem atender os portadores de 
deficiência, providenciando provas especiais, quando constatada a necessidade. 

10.17. Assumir toda a responsabilidade pelo sigilo das provas, sendo que os cadernos de questões, as 
folhas de respostas e todo o material de suporte para aplicação das provas serão transportados até os 
locais de aplicação pela empresa vencedora, empacotados e lacrados, em malotes de couro tipo banco. 

10.18.Responsabilizar-se pelos trabalhos preparatórios de aplicação das provas, providenciando: 
instalações necessárias e adequadas à aplicação das provas; local seguro e adequado para a guarda 
das provas; convocação e seleção de coordenadores, auxiliares de coordenação, fiscais de sala, fiscais 
volantes e auxiliares de limpeza, destinados aos locais de prova; treinamento dos coordenadores; 
transporte local aos coordenadores para os trabalhos de visita, sinalização dos prédios, treinamento dos 
fiscais e aplicação das provas; treinamento dos fiscais; elaboração e impressão de manuais de 
orientação para coordenadores e fiscais; elaboração e impressão de material para sinalização dos 
prédios e aplicação das provas, em quantidade necessária para atender aos candidatos; sinalização e 
preparação dos locais de prova para permitir a correta movimentação dos candidatos; pagamento das 
equipes de trabalho que atuarão nos serviços de coordenação, fiscalização e apoio. 

10.19.Providenciar todos os impressos e materiais necessários a aplicação das provas, tais como: 
crachás para os coordenadores, fiscais e equipe de apoio; listas de chamada a serem afixadas no 
prédio para conhecimento dos candidatos; listas de prédio para coordenador; formulários de correção 
de dados cadastrais; comprovante de comparecimento, a ser preenchido quando solicitado pelos 
candidatos; setas indicativas; indicação de sanitários; indicação de sala de coordenação, indicação de 
número das salas de prova; estojo para cada sala com lápis, caneta de tinta azul e vermelha, borracha 
e giz; folhas de respostas pré-identificadas; folhas de respostas sem identificação para reserva; lista de 
presença, por sala, contendo campo para assinatura dos candidatos. 

10.20. Aplicar as provas na cidade de LIMOEIRO/PE. 

10.21. Responsabilizar-se pela avaliação das provas objetivas que deverá estar em conformidade com 
o edital de concurso público e será de total responsabilidade da empresa contratada. Os títulos serão 
analisados pela empresa, segundo os critérios de avaliação definidos no edital do concurso público. 
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10.22. Definir, no edital de concurso, os critérios de julgamento e avaliação das provas, ponderação das 
provas, de desempate e de títulos, conforme a legislação em vigor. 

10.23. Encaminhar respostas aos eventuais recursos interpostos, recebidos e protocolizados, 
decorrentes da não conformidade de candidato sobre o resultado em cada uma das provas, de 
avaliação dos títulos ou questionamento quanto ao gabarito das provas, ou quaisquer outros recursos 
previstos no edital de concurso. 

10.24. Emitir listagens de resultados das provas, encaminhando a Câmara de Vereadores de Limoeiro, 
em conformidade com os dispostos a seguir: candidatos habilitados, ordenados alfabeticamente, por 
cargo/emprego, constando número de inscrição, nome, número de documento de identidade e 
classificação; candidatos habilitados, por classificação, por cargo/emprego, constando número de 
inscrição, nome, número de documento de identidade e classificação; candidatos habilitados portadores 
de deficiência, ordenados alfabeticamente, por cargo/emprego, constando número de inscrição, nome, 
número de documento de identidade e classificação; candidatos habilitados portadores de deficiência, 
por classificação, por cargo/emprego, constando número de inscrição, nome, número de documento de 
identidade e classificação; lista de notas, constando todos os candidatos inscritos no processo, 
desempenho parcial em cada uma das provas (quando houver) e resultado final; habilitados, ordenados 
alfabeticamente, constando nome, endereço e telefone; estatísticas dos inscritos, presentes, ausentes e 
habilitados; outras listagens pertinentes, a critério da Câmara de Vereadores de Limoeiro. 

10.25. Dispor de assessoria jurídica, no caso de ocorrerem demandas judiciais propostas contra a 
Câmara de Vereadores de Limoeiro, decorrentes do processo de concurso público, elaborando 
subsídios para defesa desta. 

10.26. Reconhecer que a mão de obra por ela empregada não tem e nem terá vínculo empregatício 
algum com a Câmara de Vereadores de Limoeiro, não cabendo, em hipótese alguma, imputar-lhe 
qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, cível, tributária ou previdenciária, inclusive 
acidentária. 

10.27. Responsabilizar-se e responder por todo e qualquer dano causado, dolosa ou culposamente, por 
seus empregados ou prepostos, às dependências, instalações e equipamentos da Câmara de 
Vereadores de Limoeiro ou de terceiros, por ocasião da prestação dos serviços. 

10.28.Fazer constar no edital de inscrição que não haverá isenção de pagamento do valor da taxa de 
inscrição, SALVO se o candidato: estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007; for membro de 
família de baixa renda, assim considerada: aquela com renda familiar mensal per capita de até meio 
salário mínimo, ou aquela  que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos; 
considerando-se renda familiar mensal: a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os 
membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos Programas Sociais do 
Governo Federal. A isenção mencionada deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, 
contendo indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico e declaração, sob 
as penas da lei, que é membro de família de baixa renda nos termos do Decreto nº 6.135/2007. 

10.29.Concordar que o cronograma de realização do concurso e a data de homologação serão 
acordados entre as partes, porém a homologação do concurso público não poderá exceder o prazo de 
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120 (cento e vinte) dias da assinatura do contrato, salvo ocorrência que suspenda o andamento do 
processo, devidamente comprovada e justificada nos autos. 

 
11. OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
11.1 - Possibilitar inscrições por meio eletrônico (Internet); 
11.2- Emitir listagem dos inscritos com os seguintes critérios: 
a) Ordem Alfabética – 2 vias; 
b) Candidatos distribuídos por colégios e salas – 2 vias; 
c) Estatística de Inscritos – 2 vias; 
d) Estatística de Inscritos Portadores de Deficiência – 2 vias. 
 
11.3 - As provas objetivas serão em forma de teste de múltipla escolha, com cinco alternativas cada um; 
11.4 - No ato da aplicação das provas, deverá ser conferida a identidade dos candidatos pelo 
documento de identidade apresentado no ato da inscrição, devendo a folha de respostas ser 
autenticada digitalmente pelo candidato, de forma a impossibilitar a realização de provas por terceiros 
através de documentos falsos; 
11.5 - Os cartões de identificação digital deverão ser fornecidos a Câmara de Vereadores de Limoeiro 
após a homologação do Concurso Público, com vistas à realização de procedimentos de segurança e 
conferência na posse dos classificados; 
 
12. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE. 
 
12.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização do contrato com vistas ao seu perfeito 
cumprimento, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas 
corretivas por parte desta; 
 
12.2. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade detectada na execução do 
Contrato; 
 
12.3. Atestar a execução do objeto deste Contrato por meio do setor competente. 
 
13. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
 
13.1- A Instituição ganhadora do certame deverá imediatamente após a assinatura do contrato, iniciar o 
processo para realização do concurso. 
 
14. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
14.1.A prestação dos serviços de consultoria, assessoria e execução de concurso público envolvem 
todas as etapas, abaixo especificadas, desde a elaboração do regulamento à Homologação. 
 
15. DA ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO: 
 
15.1-Elaboração e discussão, em conjunto com a Comissão designada para Coordenar o concurso 
inclusive através de reuniões presenciais, do edital do concurso e anexos, com informações sobre os 
cargos oferecidos, pré-requisitos básicos para desempenho das funções, número de vagas, 
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regulamentação para as inscrições, descrição de todas as etapas do concurso, conteúdo programático, 
critérios de avaliação, classificação e desempate, informações sobre, regulamentação dos recursos, 
informações sobre a homologação e validade do concurso, documentação necessária para habilitação 
do candidato em caso de aprovação e condições de admissão. 
 
16. DA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO MANUAL DO CANDIDATO: O CONTRATADO 
COMPROMETE-SE A: 
 
16.1 - Elaboração do material publicitário necessário para a perfeita divulgação do concurso, onde 
conste informação relativa ao período e local de inscrição, documentação exigida para inscrição, valor 
da taxa de inscrição e demais informações essenciais à orientação dos candidatos. 
16.2- Confeccionar, de acordo com as orientações da Comissão do Concurso, emitidas em até 10 (dez) 
dias da assinatura do contrato, modelos de cartaz de divulgação do Concurso, que serão 
encaminhados à referida Comissão para aprovação da arte-final; 
16.3- Imprimir e fornecer 200 (duzentos) cartazes de divulgação em papel couchê brilhoso, 4 cores (4/0), 

modelo A3, 150 g/m
2

, conforme modelo aprovado pela Comissão do Concurso, no prazo de até 10 
(dez) dias contados da aprovação; 
16.4- Divulgar o Concurso Público na imprensa especializada;  
16.5- Disponibilizar em banco de dados no servidor da empresa, todas as informações relativas ao 
Concurso bem como no sítio da empresa na Internet, encaminhando-as para apreciação da Comissão 
do Concurso sempre que solicitado; 
16.6 - Acompanhamento, registro e arquivamento das publicações nos órgãos de divulgação. 
16.7- A Comissão do Concurso poderá sugerir, a qualquer tempo, alteração do sítio na Internet 
visando complementar e atualizar as informações e/ou facilitar a navegação dos usuários, cabendo a 
Contratada, acatada a sugestão, providenciar as modificações, em tempo hábil, de forma a surtirem os 
efeitos desejados. 
 
17. DA DIVULGAÇÃO:  O CONTRATADO COMPROMETE-SE A: 
 
17.1 - Informação das normas gerais que nortearão o concurso, conteúdo programático, critérios de 
avaliação e desempate de candidatos, instruções para solicitação de recursos e demais informações 
que se façam necessárias. 
 
I - Divulgação dos locais de inscrição; 
II - Instalação da comissão de inscrição; 
III - Elaboração e reprodução da ficha de inscrição, comprovante de inscrição e requerimento de prova 
especial; 
 
IV - Realização e acompanhamento das inscrições, com distribuição do manual do candidato; 
V - Análise das fichas de inscrição dos candidatos e elaboração da lista de candidatos inscritos por 
cargos em ordem alfabética; 
VI - Realizar levantamento diário de candidatos inscritos por cargo; 
 
18. DA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS: A 
CONTRATADA COMPROMETE-SE A: 
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I - Contratação e pagamento de professores que comporão a banca de elaboração das provas, 
observando a formação mínima exigida pela complexidade dos conhecimentos a serem cobrados; 
II - Contratação, treinamento e pagamento dos profissionais envolvidos no concurso (seguranças, 
zeladores, digitadores, fiscais, coordenadores e etc.); 
III - Coordenação da elaboração e impressão das provas dos cadernos de questões, do cartão resposta, 
dos relatórios e das listas de presença dos candidatos por salas, com manutenção do sigilo das 
informações; 
IV - Responsabilidade pela distribuição por sala e escolas dos candidatos inscritos, bem como pela 
divulgação; 
V - Coordenação dos locais onde serão realizadas as provas, bem como dos profissionais contratados; 
VI - Aplicação efetiva das provas; 
VII - Elaboração e divulgação dos gabaritos; 
VII - Re-correção em caso de anulação das questões; 
 
19. DOS RECURSOS: 
I - Coletas dos recursos encaminhados segundo as regras definidas em edital; 
II - Encaminhamento dos pedidos de revisão às bancas examinadoras para análise; 
III - Elaboração de respostas administrativas e jurídicas para os recursos porventura apresentados; 
IV - Atualização das notas da prova objetiva e de títulos, quando necessário. 
 
20. DA DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS: 
 
I - Emissão da relação das notas finais dos candidatos aprovados em ordem de classificação, para 
publicação; 
II - Emissão de relatório com os endereços e demais dados necessários dos aprovados para 
convocação e posse. 
 
21. DO RELATÓRIO GERAL DE TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO: 
 
Emissão de relatório com o quantitativo de inscritos por cargos, número de candidatos portadores de 
deficiência inscritos e classificados. 
 
22. DA HOMOLOGAÇÃO: 
 
I - Minuta da resolução de homologação do concurso; 
II - Acompanhamento, registro e arquivamento da publicação da resolução do concurso nos órgãos 
obrigatórios. 
 
23. DA FONTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO CONTRATO: 
 
23.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão por conta dos valores arrecadados 
com as taxas de inscrições apresentadas na Proposta de Preços.  A CÂMARA DE VEREADORES DE 
LIMOEIRO/PE não terá obrigação de pagar qualquer quantia à empresa contratada, independente do 
quantitativo de inscritos para o concurso público.  

 
 

Limoeiro (PE), 11 de novembro de 2019. 
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ANEXO ÚNICO 
PROJETO BÁSICO 

 
Quadro de Vagas e Salários 

 

Categoria Funcional 
Quantidade 

de vagas 
Vencimentos R$ 

Carga Horária 

Semanal 

PROCURADOR LEGISLATIVO 01 4.000,00 30 horas semanais 

CONTADOR 01 3.000,00 30 horas semanais 

CONTROLADOR INTERNO 01 3.000,00 30 horas semanais 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 01 1.000,00 30 horas semanais 

GUARDA PATRIMONIAL 01 1.200,00 30 horas semanais 

Total de vagas 05 - - 

 

EXIGÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES: 

1. CARGO DE PROCURADOR LEGISLATIVO 

 

1.1 – REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  

1.1.1 – INSTRUÇÃO: Curso superior Direito; 

1.1.2 – HABILITAÇÃO FUNCIONAL: Habilitação legal para o exercício da 

Profissão na Ordem dos Advogado do Brasil – OAB 

1.2 – ATRIBUIÇÕES: 

 

• Prestar assessoria e consultoria jurídica ao Poder legislativo 

• Orientar quanto à legalidade de Projeto de Lei e demais atos expedidos pela Câmara, durante a 

fase de elaboração dos mesmos; 

• Defender judicialmente e extrajudicialmente, os direitos e interesses de competência do Poder 

Legislativo; 

• Representar a Câmara Municipal em Juízo, ativo e passivamente; 

• Interpretar a legislação aplicável aos serviços afetos à Câmara Municipal; 

• Emitir por escrito pareceres que lhe forem solicitados pela Presidência, fazendo estudos 

necessários no campo da pesquisa da doutrina, legislação e da jurisprudência; 

• Buscar informações sobre legislação federal, estadual e municipal, cientificando o Presidente dos 

assuntos de interesse do Legislativo Municipal; 

• Participar de Inquérito administrativo e dar orientação jurídica durante a realização dos mesmos; 
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• Acompanhar e orientar todo processo de compra da Câmara Municipal que necessite de licitação e 

contratos de qualquer natureza; 

• Auxiliar as comissões permanentes e temporárias da Casa na elaboração dos pareceres 

respectivos e participar das reuniões das mesmas; 

• Executar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Presidente da Câmara Municipal. 

 

2. CARGO DE CONTROLADOR INTERNO 

 

2.1 – REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

2.1.1 – INSTRUÇÃO: Curso superior Contabilidade (Ciências Contábeis) ou Administração, ou 

Economia ou Direito; 

2.1.2 – HABILITAÇÃO FUNCIONAL: habilitação legal para o exercício da profissão correlata à 

formação e inscrição válida no órgão de classe. 

2.2 – ATRIBUIÇÕES: 

• Desempenhar todas as funções e atribuições definidas no Sistema de Controle interno da Câmara 

Municipal de Limoeiro, instituída pela Lei nº 2.257 de 17 de julho de 2009; 

• Proceder a avaliação da eficiência e economicidade do Sistema de Controle Interno do Poder 

Legislativo Municipal; 

• Promover auditorias internas periódicas levantando os desvios, falhas e irregularidades e 

recomendando medidas corretivas; 

• Revisar e orientar a adequação da estrutura administrativa do Poder Legislativo com vistas à 

racionalização do trabalho, objetivando o aumento da produtividade e a redução de custos 

operacionais; 

• Supervisionar as medidas adotadas pelo Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal 

ao respectivo limite caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da lei Complementar nº 

101/2000; 

• Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em restos a pagar; 

• Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do 

Poder Legislativo Municipal; 

• Examinar as fases de execução das despesas, inclusive verificando a regularidade das licitações e 

contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade; 

• Cientificar a autoridade responsável quando constatadas ilegalidades ou irregularidades na 

administração do legislativo. 

 

3. CARGO DE CONTADOR 

 

3.1 – REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

3.1.1 –INSTRUÇÃO: Curso Superior em Ciências Contábeis 

3.1.2 – HABILITAÇÃO FUNCIONAL: habilitação legal para o exercício da profissão  

Com registro no Conselho Regional de Contabilidade. 
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3.2 – ATRIBUIÇÕES: 

• Prestar assessoramento ao Poder Legislativo Municipal sobre matéria contábil, financeira, 

patrimonial, orçamentária e tributária; 

• Compilar informações contábil para orientar decisões; 

• Elaborar planos de contas e normas de trabalho de contabilidade; 

• Escriturar e/ou orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou 

sistemática; 

• Fazer levantamento e organizar demonstrativos contábeis patrimoniais e financeiros; 

• Organizar e assinar balancetes e relatórios de natureza contábil ou gerencial; 

• Revisar demonstrativos contábeis; 

• Emitir pareceres sobre matéria contábil, financeira, orçamentária e tributária; 

• Orientar e coordenar trabalhos de tomadas de contas de responsáveis por bens ou valores; 

• Orientar e coordenar os trabalhos da área patrimonial e contábil-financeira; 

• Preparar relatórios informativos sobre a situação financeira, patrimonial e orçamentária; 

• Orientar, do ponto de vista contábil, o levantamento de bens patrimoniais; 

• Planejar modelos e fórmulas para uso dos servidores de contabilidade, assessorar a Comissão 

Permanente de Finanças e Orçamento sobre matéria orçamentária e tributária; 

• Controlar as dotações orçamentárias referentes à remuneração dos servidores; 

• Atualizar-se quanto à efetiva realização de despesas e repasses no âmbito do Poder Legislativo 

com vistas ao cálculo despesas e limites constitucionais ou legais que a Câmara Municipal esteja 

sujeita; 

• Elaborar e emitir relatórios contábeis e financeiros, de caráter obrigatório, observando os prazo e 

formalidades da legislação; 

• Assessorar as áreas técnicas na manutenção do Portal da Transparência do Legislativo; 

Executar outras tarefas correlatas (Gerar programas do TCE e aos demais órgãos públicos que 

necessitem dados contábeis e outros programas que vierem a ser implantados). 

4. CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL 
 
4.1– REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
      4.1.2      – INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo 
 

4.2 – ATRIBUIÇÕES: 
 

• Zelar pela segurança patrimonial da câmara; 

• Vigiar e zelar pelos bens móveis da Casa; 

• Controlar e orientar a entrada e saída de pessoas e materiais; 

• Vistoriar rotineiramente a parte externa da Câmara e o fechamento das dependências interna, 

responsabilizando pelo cumprimento das normas de segurança estabelecidas; 

• Realizar vistorias e rondas sistemáticas em todas as dependências da Câmara, prevenindo 

situações que coloquem em risco a integridade do prédio, dos equipamentos e a segurança dos 

servidores e usuários; 
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• Executar outras tarefas compatíveis com as atribuições do cargo 

 

5. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
 
5.1– REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
5.1.2 –  INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo 

 

5.2 – ATRIBUIÇÕES: 
 

• Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças, jardins);  

• Utilização de produtos de limpeza;  

• Transporte de móveis e objetos em geral; 

•  Serviços de carga e descarga de materiais;  

• Serviços de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, higienizar utensílios de cozinha, etc.);  

• Serviços de lavanderia (lavar e passar);  
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 
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ANEXO II 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(MODELO) 
 
 
Local e Data 
 
À 
 
Att.: CÂMARA DE VEREADORES DE LIMOEIRO - PE 
Ref.: DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 

Para Comissão Permanente de Licitação - CPL 
 
Em cumprimento ao disposto no Edital de Chamada Pública nº 0002/2019, que tem como objeto 
Credenciamento de instituição de natureza privada incumbida regimentalmente ou estatutariamente da 
pesquisa, do ensino, ou do desenvolvimento institucional, que detenha inquestionável reputação ético-
profissional e não tenha fins lucrativos; atendidas as condições mínimas de participação estabelecidas 
neste instrumento, visando à execução e coordenação de a prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados visando a realização de Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos, para 
provimento de vagas em diversos cargos que integram o quadro de pessoal permanente da Câmara de 
Vereadores de Limoeiro – PE. 
 
 
Declaramos, sob as penalidades cabíveis que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos 
a presente licitação e manifestamos nossa plena concordância com as condições constantes em seu 
Edital e respectivos anexos. 
 
Atenciosamente, 
 
Empresa (Identificação) 
Assinatura do representante legal (Indicar nome e cargo) 
 
(em papel timbrado da Licitante) 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
(MODELO) 

 
 
Local e Data 
 
À 
Att.: CÂMARA DE VEREADORES DE LIMOEIRO - PE 
Ref.: DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 

Para: Comissão Permanente de Licitação - CPL 
 
A empresa ............., CNPJ ............. para fins de participação no Credenciamento nº 0002/2019, que 
tramita perante Câmara de Vereadores de Limoeiro/PE, que tem como  objeto o Credenciamento de 
instituição de natureza privada incumbida regimentalmente ou estatutariamente da pesquisa, do ensino, 
ou do desenvolvimento institucional, que detenha inquestionável reputação ético-profissional e não 
tenha fins lucrativos; atendidas as condições mínimas de participação estabelecidas neste instrumento, 
visando à execução e coordenação de a prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
visando a realização de Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos, para provimento de vagas em 
diversos cargos que integram o quadro de pessoal permanente da Câmara de Vereadores de Limoeiro 
– PE, por intermédio de seu representante legal o(a)  Sr(a) ............. portador(a) da Carteira de 
Identidade nº. ............. e do CPF nº. ............., DECLARA, sob as penas da lei, para atender o disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, não possuir em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos, 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal. 
 
Atenciosamente, 
Empresa (Identificação) 
Assinatura do representante legal (Indicar nome e cargo) 
 
 
 
(em papel timbrado da Licitante) 
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ANEXO IV 
 

PROPOSTA DE PREÇOS  
(MODELO) 

À 
 
Att.: CÂMARA DE VEREADORES DE LIMOEIRO – PE. 
Ref.:  
 
Apresentamos a Proposta de Preços e Valoração para a licitação em referência. 
 
1. Objeto: Constitui objeto da presente licitação, a Contratação de instituição especializada na 
prestação de serviços técnicos de elaboração, diagramação, impressão, logística, aplicação de provas e 
processamento de resultados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização de 
Concurso Público, para provimento de empregos por tempo indeterminado o quadro de pessoal 
permanente da Câmara de Vereadores de Limoeiro - PE. 
 
2. Remuneração proposta: 
 
Apresentamos a proposta de preços referente à licitação acima identificada, conforme discriminação 
abaixo: 
 

Cargos de Nível Fundamental. Valor da taxa de Inscrição R$ xx,xx 

NÚMERO DE INSCRITOS 
VALOR DA TAXA A SER 

REPASSADA PARA A 
CONTRATADA 

VALOR A SER 
RETIDO PELO 

MUNICÍPIO 

Até 1.000   

De 1.001 até 10.000   

De 10.001 a 15.000   

Acima de 15.000   

 
Cargos de Médio. Valor da taxa de Inscrição R$ xx,xx 

NÚMERO DE INSCRITOS 
VALOR DA TAXA A SER 

REPASSADA PARA A 
CONTRATADA 

VALOR A SER 
RETIDO PELO 

MUNICÍPIO 

Até 1.000   

De 1.001 até 10.000   

De 10.001 a 15.000   

Acima de 15.000   

 
Cargos de Nível Superior. Valor da taxa de Inscrição R$ xxx 

NÚMERO DE INSCRITOS 
VALOR DA TAXA A SER 

REPASSADA PARA A 
CONTRATADA 

VALOR A SER 
RETIDO PELO 

MUNICÍPIO 

Até 1.000   

De 1.001 até 10.000   

De 10.001 a 15.000   

Acima de 15.000   
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3. Demais declarações: 
 

3.1. Declaramos que os preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas com materiais e 
mão de obra, seja qual for a sua natureza, incluindo, fretes, seguros, encargos sociais, trabalhistas e 
fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, permanência, alimentação e quaisquer outras, segundo a 
legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.  
 
4.Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrega dos 
envelopes “1“ (Documentação), “2” (Proposta Técnica) e “3” (Proposta de Preços), à Comissão 
Permanente de Licitação. 
 

, ___de__________ de 2019. 
 
   _________________________________ 
       (assinatura do representante legal 
                                             denominação da empresa). 
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ANEXO V 
MINUTA DE CONTRATO 

  
 

CONTRATO Nº ___/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA DE 
VEREADORES DE LIMOEIRO/PE E ........., PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA 
FORMA ABAIXO: 
 

  
Aos _____ dias do mês de___________ do ano dois mil e ______(___.___.20__), no prédio sede da 
Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro, Estado de Pernambuco, à Rua _________ Nº ___Centro 
– Limoeiro - PE, de um lado como CONTRATANTE a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
LIMOEIRO, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público, com sede no endereço acima, 
inscrita no CNPJ do MF sob o nº ____________, neste ato representada pelo seu Presidente o Sr. 
_____, brasileiro, casado, residente à Rua ______, Limoeiro -PE, portador do CPF nº ________, e da 
Cédula e Identidade Civil RG Nº ________, daqui por diante denominada, CONTRATANTE, e do outro 
lado a empresa: ________, CNPJ nº _________, neste ato representado pelo Sr.(a) _______, residente 
e domiciliado(a) na _____________,____________,  CPF nº _______, Carteira de Identidade nº 
______, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente 
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 
 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
visando a realização de Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos, para provimento de vagas em 
diversos cargos que integram o quadro de pessoal permanente da Câmara de Vereadores de Limoeiro 
– PE, conforme Anexos do Edital e proposta da CONTRATADA, os quais, independente de transcrição, 
fazem parte integrante deste Contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

 
As despesas decorrentes dos serviços contratados, de responsabilidade da CONTRATADA, não 

acarretarão qualquer ônus para a CONTRATANTE, vez que os custos serão cobertos pelos valores das 
taxas de inscrição dos candidatos, no valor unitário por inscrito, independentemente da quantidade de 
candidatos que venham a se inscrever para os cargos descritos neste edital. 

     
Parágrafo Primeiro - A taxa de inscrição será paga pelo candidato por meio de boleto bancário ou DAM 
em conta específica da Câmara Municipal de Vereadores do Limoeiro-PE. 
 
Parágrafo Segundo - Não há pagamento adicional, além do recolhido como taxa de inscrição pela 
CONTRATADA. 
 
Parágrafo Terceiro - O pagamento dos serviços será executado no final de cada etapa do processo, 
após prestação de contas (relatório de atividade) e emissão de Nota Fiscal/Fatura, ambas atestadas 
pela Comissão, conforme cronograma a seguir. 
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I - 50% (cinquenta por cento) do valor arrecadado no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o 
encerramento das inscrições; 
II - 20% (vinte por cento) do valor arrecadado no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a data da 
aplicação da prova;  
III - 30% (trinta por cento) do valor arrecadado no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o término da 
primeira etapa do concurso, com a entrega pela contratante, do resultado final das provas objetivas; 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas pela arrecadação das taxas de inscrição 
recolhidas pela empresa contratada, não havendo desembolso de qualquer valor por parte da 
CONTRATANTE, dispensando, dessa forma, reserva de dotação orçamentária. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
DA CONTRATANTE: 
 
a) Promover o acompanhamento e a fiscalização do contrato com vistas ao seu perfeito cumprimento, 
sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por 
parte desta; 
 
b) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade detectada na execução do 
Contrato; 
 
c) Atestar a execução do objeto deste Contrato por meio do setor competente. 
 
DA CONTRATADA: 
 
1. Responder aos recursos eventualmente interpostos pelos candidatos inscritos no concurso público. 
 
2. Elaborar as provas segundo as orientações dos técnicos em medidas educacionais, observando o 
tipo de questões e grau de dificuldade definidos, para a obtenção de um instrumento de seleção 
equilibrado. 
 
3. Providenciar a impressão, envelopamento e lacração dos cadernos de questões, bem como das 
folhas intermediárias e de respostas, em quantidades suficientes para atender ao número de inscritos. 
 
4. Disponibilizar equipe técnica que desenvolverá os trabalhos e que será responsabilizada pelo sigilo 
das provas. 
 
5. Encaminhar os gabaritos à CONTRATANTE, logo após a homologação do concurso. 
 
6. Transportar os cadernos de questões, bem como as folhas intermediárias e de respostas, 
empacotados e lacrados, em malotes de couro tipo banco, até os locais de aplicação. 
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7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as leis trabalhistas e previdenciárias em relação aos 
funcionários empregados na prestação dos serviços, sendo considerada neste caso como única 
empregadora. 
 
8. Comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
interferir na execução dos serviços. 
 
9. Arcar com os ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais, estaduais e municipais 
que possam advir dos serviços contratados, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as 
exigências das repartições competentes, com total isenção da CONTRATANTE. 
 
10. Disponibilizar endereço eletrônico para que os candidatos efetuem inscrições via internet durante o 
período definido para essa etapa, sendo que os interessados deverão ter acesso à ficha de inscrição, 
edital do concurso e instruções sobre a realização das inscrições.  Para tanto, a empresa deverá 
permitir ao candidato que o mesmo digite seus dados cadastrais, imprima o boleto bancário e pague a 
taxa de inscrição em qualquer agência da rede bancária. 
 
11. Responsabilizar-se por todas as inscrições efetivamente pagas, verificação das informações e 
depuração de inconsistência dos dados para que gere um cadastro de inscritos no concurso público. 
 
12. Enviar listas de candidatos, processadas por meio eletrônico, à CONTRATANTE, sendo: lista geral 
dos inscritos, em ordem alfabética, contendo número de inscrição, nome do candidato, número de 
documento, cargo/emprego, horário e local de prova, incluindo nome do local, endereço e número da 
sala; lista dos inscritos, em ordem alfabética, separada por cargo/emprego, lista dos inscritos por local 
de aplicação das provas e lista dos inscritos portadores de deficiência física. 

 
13. Responsabilizar-se pela elaboração das provas objetivas e avaliação de títulos, quando for o caso. 
    
14. Introduzir mecanismos que possibilitem segurança no processo de seleção, à prova de fraudes, 
restringindo ao máximo o acesso ao gabarito, de pessoas envolvidas no processo de elaboração do 
concurso público. 
 
15. Responsabilizar-se pela montagem dos originais de prova, impressão, conferência, reprodução, 
contagem, acondicionamento e lacração dos cadernos de questões, em quantidade suficiente para 
atender ao número de candidatos inscritos, garantindo que as provas serão reproduzidas e 
empacotadas em ambiente isolado e controlado. 
  
16. Responsabilizar-se pela adoção de procedimentos que objetivem atender os portadores de 
deficiência, providenciando provas especiais, quando constatada a necessidade. 
 
17. Assumir toda a responsabilidade pelo sigilo das provas, sendo que os cadernos de questões, as 
folhas de respostas e todo o material de suporte para aplicação das provas serão transportados até os 
locais de aplicação pela CONTRATADA, empacotados e lacrados, em malotes de couro tipo banco. 
 
18. Responsabilizar-se pelos trabalhos preparatórios de aplicação das provas, providenciando: 
instalações necessárias e adequadas à aplicação das provas; local seguro e adequado para a guarda 
das provas; convocação e seleção de coordenadores, auxiliares de coordenação, fiscais de sala, fiscais 
volantes e auxiliares de limpeza, destinados aos locais de prova; treinamento dos coordenadores; 
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transporte local aos coordenadores para os trabalhos de visita, sinalização dos prédios, treinamento dos 
fiscais e aplicação das provas; treinamento dos fiscais; elaboração e impressão de manuais de 
orientação para coordenadores e fiscais; elaboração e impressão de material para sinalização dos 
prédios e aplicação das provas, em quantidade necessária para atender aos candidatos; sinalização e 
preparação dos locais de prova para permitir a correta movimentação dos candidatos; pagamento das 
equipes de trabalho que atuarão nos serviços de coordenação, fiscalização e apoio. 

 
19. Providenciar todos os impressos e materiais necessários a aplicação das provas, tais como: 
crachás para os coordenadores, fiscais e equipe de apoio; listas de chamada a serem afixadas no 
prédio para conhecimento dos candidatos; listas de prédio para coordenador; formulários de correção 
de dados cadastrais; comprovante de comparecimento, a ser preenchido quando solicitado pelos 
candidatos; setas indicativas; indicação de sanitários; indicação de sala de coordenação, indicação de 
número das salas de prova; estojo para cada sala com lápis, caneta de tinta azul e vermelha, borracha 
e giz; folhas de respostas pré-identificadas; folhas de respostas sem identificação para reserva; lista de 
presença, por sala, contendo campo para assinatura dos candidatos. 
 
20. Aplicar as provas na cidade de LIMOEIRO - PE. 

 
21. Responsabilizar-se pela avaliação das provas objetivas que deverá estar em conformidade com o 
edital de concurso público e será de total responsabilidade da empresa contratada. Os títulos serão 
analisados pela CONTRATADA, segundo os critérios de avaliação definidos no edital do concurso 
público. 
 
22. Definir, no edital de concurso, os critérios de julgamento e avaliação das provas, ponderação das 
provas, de desempate e de títulos, conforme a legislação em vigor. 

 
23. Encaminhar respostas aos eventuais recursos interpostos, recebidos e protocolizados, decorrentes 
da não conformidade de candidato sobre o resultado em cada uma das provas, de avaliação dos títulos 
ou questionamento quanto ao gabarito das provas, ou quaisquer outros recursos previstos no edital de 
concurso. 
 
24. Emitir listagens de resultados das provas, encaminhando à CONTRATANTE, em conformidade com 
os dispostos a seguir: candidatos habilitados, ordenados alfabeticamente, por cargo/emprego, 
constando número de inscrição, nome, número de documento de identidade e classificação; candidatos 
habilitados, por classificação, por cargo/emprego, constando número de inscrição, nome, número de 
documento de identidade e classificação; candidatos habilitados portadores de deficiência, ordenados 
alfabeticamente, por cargo/emprego, constando número de inscrição, nome, número de documento de 
identidade e classificação; candidatos habilitados portadores de deficiência, por classificação, por 
cargo/emprego, constando número de inscrição, nome, número de documento de identidade e 
classificação; lista de notas, constando todos os candidatos inscritos no processo, desempenho parcial 
em cada uma das provas (quando houver) e resultado final; habilitados, ordenados alfabeticamente, 
constando nome, endereço e telefone; estatísticas dos inscritos, presentes, ausentes e habilitados; 
outras listagens pertinentes, a critério da CONTRATANTE. 
 
25. Dispor de assessoria jurídica, no caso de ocorrerem demandas judiciais propostas contra a 
CONTRATANTE, decorrentes do processo de concurso público, elaborando subsídios para defesa 
desta. 
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26. Reconhecer que a mão de obra por ela empregada não tem e nem terá vínculo empregatício algum 
com a CONTRATANTE, não cabendo, em hipótese alguma, imputar-lhe qualquer obrigação de natureza 
trabalhista, previdenciária, cível, tributária ou previdenciária, inclusive acidentária. 
 
27. Responsabilizar-se e responder por todo e qualquer dano causado, dolosa ou culposamente, por 
seus empregados ou prepostos, às dependências, instalações e equipamentos da CONTRATANTE ou 
de terceiros, por ocasião da prestação dos serviços. 

 
28. Fazer constar no edital de inscrição que não haverá isenção de pagamento do valor da taxa de 
inscrição, SALVO se o candidato: estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007; for membro de 
família de baixa renda, assim considerada aquela com renda familiar mensal per capita de até meio 
salário mínimo, ou aquela que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos; 
considerando-se renda familiar mensal: a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os 
membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos Programas Sociais do 
Governo Federal. 
 
29. Fazer constar no edital que a isenção mencionada deverá ser solicitada mediante requerimento do 
candidato, contendo indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico e 
declaração, sob as penas da lei, que é membro de família de baixa renda nos termos do Decreto nº 
6.135/2007. 

 
30. Concordar que o cronograma de realização do concurso e a data de homologação serão acordados 
entre as partes, porém a homologação do concurso público não poderá exceder o prazo de 120 (cento e 
vinte) dias da assinatura do contrato, salvo ocorrência que suspenda o andamento do processo, 
devidamente comprovada e justificada nos autos. 
 
31. Cobrar os seguintes valores por inscrição, conforme a exigência de escolaridade: 

•      Ensino Fundamental Completo – R$ --------(--------------); 

• Ensino Médio Completo - R$ -------- (------------------); 

• Ensino Superior Completo - R$ -------- (------------------). 
 
32. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas e todas as condições de qualificação para a execução exigidas, podendo a CONTRATANTE, 
a qualquer tempo, solicitar os documentos exigidos para o cadastro (art. 27 a 31 da Lei 8.666/93) a fim 
de averiguar a manutenção ou permanência das mesmas exigências ali descritas. 
 
33. Acompanhar e defender a Câmara de Vereadores de Limoeiro junto aos órgãos fiscalizadores, 

acompanhar o processo junto TCE-PE, até a sua devida aprovação. 
 

34. Os recursos decorrentes da arrecadação deverão ser movimentados em conta corrente exclusiva 
para este fim. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES 

 
Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o 

não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a infringência de 
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preceitos legais pertinentes, segundo a gravidade da falta, acarretará a aplicação das seguintes 
penalidades: 

  
a) Advertência, que será registrada no nome da CONTRATADA no Cadastro de Fornecedores da 

Câmara de Vereadores de Limoeiro (PE). 
  
b) Multa de 1% (um por cento) por dia, até 10 dias, calculada sobre o valor total do contrato, pelo 

descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas. 
 
c) Multa de 1% (um por cento) do valor do Contrato por dia, por descumprimento dos itens 5 e 6 e 

subitens do Edital, até 10 dias. 
  
d) Multa de 1% (um por cento) do valor do Contrato por dia de paralisação na prestação dos serviços ou 

na falta constatada desta, sem motivo justificado e relevante, até 10 dias. 
 
e) Multa de 1% (um por cento) por dia, até 10(dez) dias pelo atraso na prestação dos serviços relativo a 

qualquer etapa do concurso, salvo se ocasionado por motivo de caso fortuito ou força maior 
devidamente justificado e aceito pela CONTRATADA.  

 
§ 1º  - Decorridos os dez dias previstos nas alíneas “b” e “e” ou em caso de falta grave ou reincidência 
dos motivos que levaram a CONTRATANTE a aplicar as sanções previstas neste edital, o contrato 
poderá ser rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) sobre seu valor 
total.  
 
§ 2º - Na hipótese de rescisão contratual, além da aplicação da multa correspondente, aplicar-se-á 
também a suspensão temporária ao direito de licitar com a CONTRATANTE, bem como o impedimento 
de com ela contratar, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  
 
§ 3º  - A rescisão dar-se-á também, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 e incisos 
da Lei 8.666/93.   
 
§ 4º  - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.         
 
§ 5º - Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave dolosa tais como 
apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação perante a CONTRATANTE, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE dos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo aplicado.  
 
§ 6º  - As multas, após regular processo administrativo, serão descontadas dos créditos da 
CONTRATADA ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.  
 
§ 7º  - As penalidades previstas têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua 
aplicação não exime a CONTRATADA da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha 
acarretar à CONTRATANTE.  
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§ 8º  - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 
cabíveis.  
 
§ 9º - A advertência e a anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores da Câmara de Vereadores de 
Limoeiro - PE, poderão ser aplicadas quando ocorrer descumprimento das obrigações assumidas no 
contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, 
desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de 
inidoneidade.  
 
§ 10º  - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido aos cofres da CONTRATANTE dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação à contratada da decisão que denegou 
sua defesa. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
O Contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato, prorrogável por 
igual período, conforme interesse das partes, ressalvados atrasos por parte da Câmara de Vereadores 
de Limoeiro.  
Observar-se-á os seguintes prazos corridos após assinatura do contrato: 
 
a) publicação do edital: até 15 dias após assinatura do Contrato; 
b) período para inscrição: até 30 dias após a publicação do edital;  
c) aplicação de provas: até 40 dias após o término da inscrição;  
d) divulgação dos gabaritos: até 48 horas após a aplicação das provas;  
e) recursos contra gabaritos de prova: até 03 dias após a divulgação;  
f) divulgação de resultados preliminar: até 15 dias após a realização das provas;  
g) recursos contra resultado preliminar do Processo do Concurso: até 3 dias após a divulgação;  
h) Divulgação e homologação do resultado final: até 15 dias após a divulgação do resultado preliminar. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 
A fiscalização dos serviços objeto deste Contrato será feita pela CONTRATANTE, através de 

profissionais qualificados a serem designados, os quais poderão realizar inspeções do objeto deste 
Contrato e à CONTRATADA, com obrigação de oferecer todas as condições favoráveis à efetivação de 
qualquer providência. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 
O prazo de vigência do presente até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso haja 

interesses entre as partes. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 
A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o presente Contrato, independentemente de 

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de 
indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: (a) quando for decretada sua falência; (b) 
quando do requerimento de sua concordata; (c) quando, por qualquer outra razão, for ela dissolvida; (d) 
quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a autorização prévia e 
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expressa da CONTRATANTE; (e) quando houver atraso na prestação dos serviços pelo prazo de 30 
(trinta) dias corridos, sem justificativas fundamentadas e aceitas pela CONTRATANTE. 
 
§ 1º - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará na 
apuração de perdas e danos, sem embargo da aplicação das demais providências legais cabíveis, 
previstas no respectivo Edital e Anexos, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes e ainda no 
Código Civil Brasileiro. 
 
§ 2º - Ficam reconhecidos os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista 
no art. 77 da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS 

 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em 

vigor e demais disposições específicas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 
As inclusões ou alterações de qualquer elemento não constante do presente Contrato serão 

efetuadas por termos aditivos e anexos, de acordo com o caso, que integrarão o presente Contrato para 
todos os fins e efeitos de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
 
 A CONTRATANTE providenciará, por sua conta, a publicação deste Contrato em extrato na 
imprensa oficial, até o 5º dia útil do mês subsequente ao da sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste Contrato, perante o 
Foro da Comarca de Limoeiro (PE), não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA 
que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber 
notificação, citação inicial, intimação e outros atos em direito permitidos.  
 
Estando as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e 
para um mesmo efeito, na presença das testemunhas ao final arroladas, devendo ser este distribuído às 
respectivas partes, com comunicação aos demais Órgãos/Repartições envolvidos. 
 

Limoeiro (PE), ....... de ......…. de 2019. 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIMOEIRO/PE 

CONTRATANTE 
 

 
CONTRATADA 


