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CARTA CONVITE  NY  001-2018 
OBJETO 
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos 
especializados para a realização de Processo Seletivo para provimento de vagas do quadro de cargos da 
Prefeitura Municipal de Cocos - BA. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar da presente licitação empresas do ramo que atendam as exigências deste Edital e seus 
Anexos, 

• LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
Data. 06 de Abril de 2018 
Hora 14hs30min 
Local: Prefeitura Municipal de Cocos 
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro - Cocos 

• 4416m 
te 

Comissão Wente de Licitação 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 
CNI33 n.° 14.222.012/0001i-75 



GOVERNO MUNICIPAL 
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MUNICÍPIO DE COCOS 

EDITAL 
CARTA CONVITE N°001-2018. 

PROCESSO LICITATORIO N°035-2018 
MODALIDADE: CARTA CONVITE 001-2018. 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA: 0610412018. 
ORGA0 REQUISITANTE: Prefeitura Municipal de Cocos-Ba 

A Prefeitura Municipal de Cocos, Estado da Bahia,  corn  sede na rua Presidente Juscelino, 115, Centro, 
CNPJ n° 14.222.012/0001-75 nesta, torna público, que receberá, através da Comissão Permanente de 
Licitação, propostas na Modalidade de CARTA CONVITE, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, pela Lei n° 
8.666/93, e suas alterações, no setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Cocos-Ba 

RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES DIA: 06/04/2018- as 14h30min horas. 
•ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA: 06/04/2018- as 14h3Omin horas. 

0,0-Aoistiouvo,DOEDITAL eggiSigz40Ão'DegoostRIAs 

ti— 0 Edital poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitação  (CPL)  da Piefeitura Municipal.  de 
Cocos-Ba, nos dias úteis, das 08h0Omin as 17h0Omin, e no sitio www.cocos.baciov.br,  link  transparência 

• publica prefeitura. 

12 — Os pedidos de esclarecimentos, respostas a pedidos de impugnações, recursos e demais fases desta 
Carta Convite serão publicadas no Sitio wm.cocos.ba.qov.br/ cando todos os interessados em participar 
deste Certame obrigados a acessa-la para obtenção das informações desejadas. 
1.3 — As consultas e pedidos de esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos poderão ser feitos até o 
segundo dia Citil anterior a data de apresentação das propostas e deverão ser protocolados na Prefeitura 
Municipal de Cocos, Comissão Permanente de Licitações, situada a Rua Presidente Juscelino, 115, 
Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, Fone (77) 3489.1041 as consultas, pedidos de 
esclarecimentos, pedidos de impugnações e recursos que não forem dirigidos a  CPL  — Comissão 
Permanente de Licitações da Prefeitura de Cocos não serão conhecidos, ficando a  CPL  desobrigada a 
respondê-los. 

Z/ - Objeto da presente Licitação consiste na contratação de empresas para a prestação de serviços 
técnicos especializados para a realização de Processo Seletivo para provimento de vagas do quadro de 
cargos da Prefeitura Municipal de Cocos-Ba, conforme anexo I, deste edital. 

.3.1. 	0 prazo global máximo para execução dos serviços objeto do presente Edital é de 60 (sessenta) 
dias corridos, contados a partir do 2° (segundo) dia  (Ail  ap6s o recebimento da "Ordem de Serviço", 
expedida pela Contratante. 

04 	DAS edivoi0ESPAN:HatuOMO' 
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t/. 	Somente poderão participar da presente licitação, Empresas regularmente estabelecidas' e...que" 
satisfaçam integralmente as condições previstas neste Edital, na legislação pertinente. 	k, 
42. 	Não poderão participar da presente licitação, empresas que: 
421. Sejam consideradas inidõneas ou que estejam concordatárias ou com falência decretada 
requerida 
4.2.2. Não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriormente firmados ou que, embora ainda 
vigentes, se encontrem inadimplentes com o INSS E FGTS. 
4.3 	So  deverá ser apresentada 01 (uma) proposta de preço. 
4A. 	Sera  vedada a qualquer pessoa fisica ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais 
de 01 (uma) empresa. 
4.5. 	Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, verificação minuciosa de todos 
os elementos fornecidos, comunicando por escrito Prefeitura Municipal de Cocos - Ba, até 02 (dois) d as . 	 . 	, 
uteis antes da data de abertura da licitação, os seus questionamentcs, que serão esclarecidos, tambem por 
escrito, até 24 (vinte e quatro) horas, após o término do prazo para pedido de esclarecimento. 
4.5.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido, implicará na tácita aceitação dos elementos 
fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipotese, qualquer reivindicação posterior  corn  base em 

• irnperfeições, incorreções, omissões ou falhas. 
4.6. 	As Empresas não convidadas pela Prefeitura Municipal de Cocos-Ba e que manifestarem interesse 
em participar desta licitação, a até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para sua abertura, 
deverão apresentar-se para recebimento da CARTA CONVITE, os documentos necessarios pare 
cadastramento, previstos na Lei. 
47. 	Para habilitar-se ao presente procedimento licitatário as empresas ou instituições convidadas ou 
interessadas deverão apresentar os seguintes documentos, em copies e/ou acompanhada dos originais 
para a conferencia junto a Comissão de Licitação, ou, para que os documentos dos licitantes sejam 
autenticados por servidor da Prefeitura Municipal de Cocos. Ba,  sera  necessário o comparecimento dos 
interessados ao setor de Licitação, munido de originais e copies, até 01 hora antes da abertura da sessão 
inicial,  so  se admitindo a autenticação de documentos. 
47.1 Os elementos deverão conter na parte frontal (anverso): 

ENVELOPE 01— DOCUMENTAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL E C.N.P.J. 
C.M.C.- COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CARTA-CONVITE N°001-2018 DATA E HORÁRIO DA ABERTURA 

ENVELOPE 02 — PROPOSTA 
RAZAO SOCIAL E C.N.P.J. 
C. M. C. - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CARTA-CONVITE N°001-2018 DATA E HORÁRIO DA ABERTURA 

4.8 	A Habilitação Jurídica  sera  comprovada mediante a apresentação de: 
4.8.1 	Registro comercial, no caso de empresa individual; 
4.8.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos da eleição de 
seus atuais administradores; 
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4.83 Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação para licitar e o que 
estabelece o  Art  7°, inciso )00(111 da Constituição Federal, combinado com o  Art  27 da Lei n° 8.666/93r  - 
alterado pela Lei n° 9.854/98 (Documento com data atual). 
4.9 	A Regularidade Fiscal  sera  comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
4.9 1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ); relativo ao domicilio ou  sea  
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;• 
4.9.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Divida Ativa da União; 
4.9.3 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
4.9A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 
4.9.5 Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), mantido pela 
Controladoria Geral da União (CGU), devidamente atualizada (emissão não superior a 60 dias), que podera 
ser consultada no  site  da CGU (http://www.portaldatransparencia.qov.brkeis/).  
4.9.6 Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por 

• 
Ato que Implique Inelegibilidade (CNCIAI), gerido pelo CNJ, supervisionado pelo Conselho Nacional de 
Justiça— CNJ, devidamente atualizada (emissão não superior a 60 dias), que podera ser consultada no  site  
do CNJ (http://www.cnilus.bdimprobidade  adm/consultar requerido.php). 
4.10. Qualificação Técnica  sera  comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
4,11 Comprovação de registro na entidade profissional competente, no caso o Conselho Regional de 
Administração da Bahia — CRA/BA; 
4.12 No  minim  um atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito público ou 
privado emitido em papal timbrado e com a indicação do CNPJ, onde a assinatura do emitente deverá 
estar devidamente identificada, comprovando aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto desta licitação; 
4.13 Qualificação Econômico Financeira  sera  comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
4.14 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício, conforme legislação em vigor, já , 	. 
exigivas e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
• sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
4150 Balanço Patrimonial devera ser registrado na Junta Comercial da sede da licitante; 
416 0 Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado deverão vir acompanhados da "Certidão de 
Regularidade Profissional", vinculada ao contabilista que assina as peças contabeis, cuja validade deve 
abranger a data limite para recebimento das propostas; 
4 17 Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial da empresa, expedida pelo 
cartório distribuidor da sede da pessoa juridica a menos de 60 (sessenta) dias da abertura das Propostas, 
expedida pelo Tribunal de Justiça (http://www5.tibaius.br/).  

05. 	APRESENTAÇÂO DA PROPOSTA 

5.1 A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado, identificado conforme subitem 4,7.1, o qual 
devera ser entregue a esta Comissão de Licitação na data e horários indicados no  sub  - item 8,1 deste 
Edital, em papel timbrado ou com carimbo com CNPJ da empresa licitante. 

5.2 A proposta devera ser apresentada pelo licitante, conforme modelo de Carta-Proposta, Anexo I deste 
Convite 

Db,vALciR'E FORMA DE PAGAniftfiro 
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6.1. 	Os pagamentos serão efetuados por ETAPA do Processo Seletivo executada, medrante a 
apresentação, ao MUNICIPIO DE COCOS-BA, de notas fiscais sem emendas ou rasuras, devidaMint 
aprovadas pela Fiscalização, quando serão encaminhadas para processamento e posterior pagamento 
conforme segue: 

- 50% (cinquenta por cento) até o 5° (quinto) dia  epos  o termino das inscrições para as Provas Objetivas, e 
o restante, no mesmo prazo apos a entrega do resultado final do Processo Seletivo. 

• 6.2. Considera-se uma possível estimativa de 1.500 (hum mil e quinhentos) candidatos inscritos pare o 
certame. 

6.3. 	Os valores das taxas de inscrições, constante do Edital de Concurso, servirão para indenizar os 
custos referentes a todo material concernente à execução dos serviços contratados, deslocamentos e 
remuneração da equipe de examinadores, de todas as avaliações do certame, a contratada que assumirá 
os  Onus  de depositaria. 

07. 	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

8.2. 	Sera  proclamado vencedor o licitante que ofertar o Menor Preço Global respeitando as condições 
estabelecidas neste convite. 
8.3. 	Verificando-se a igualdade de propostas em relação aos pregos, a indicação da vencedora  sera  
feita por sorteio, em sessão pública, para a qual serão todos os licitantes convocados. 

SitEdIMSOS'FiNANOE62 

9.1— 0Z02.000- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.015.2006 — Manutenção da Secretaria de Administração 
3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica. 
Fonte - 00 

r%R , 	• --- 
S ficeIALIGAG 

10.1. 0 Licitante vencedor sujeitar-se-5, no caso de inadimplemento de suas obrigações, sern prejuizo 
de sanções civis e criminais, se for o caso, a penalidade de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o 
valor do contrato até o 300  (trigésimo) dia de atraso na entregn do serviço. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. A presente licitação poderá ser anulada ou revogada sem que caiba as proponentes, direitos, 
vantagens, reclamações e ou indenizações, seja a que pretexto forem. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 
CNPJ n 0  14 222.012/0001-75 

As propostas não deverão apresentar prazo de validade inferior a 60 (sessenta)  dies.  

I;GAIWEI4  

8.1. 	A Comissão de Licitação julgará as 14h3Omin do dia 06 de Abril de 2018, as propostas 
apresentadas. 
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11.2. Caso a data prevista para a realização desta licitação seja decretado feriado, ponto facultet(vO'f:ou 
ainda por motivo de força maior, não possa ser efetivada, e não havendo retificação da convocação-
Licitação  sera  realizada no primeiro dia Citil subsequente do mesmo local, na mesma hora,  manlier&  as 
demais condições deste Convite. 

Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
a) - ANEXO I — Termo de Referencia; 

• b) - ANIEXO II — Modelo de Proposta; 
• c) -ANEXO Ill — Quadro de Vagas; 

d) -ANEXO  IV — Carta de Credenciamento; 
e) - ANEXO V — Declaração, conforme o Inciso XXXII, do Artigo Sétimo da CRFB; 
f) - ANEXO VI — Declaração de Habilitação; 

•g) - ANEXO VII — Declaração de Idoneidade 
h) - ANEXO VIII — Minute de Contrato; 
i) - ANEXO IX — Declaração de Recibo de Retirada de Edital e seus anexos, 

PREFEITURA MUNI 	DE COCOS - BAHIA, 

27 	o de 2018  

MARCELO DE SOUZA EM 	IANO 
PREFEE4 

V /1  

M  &ONO  P  RNA  
P 	ENTE 

COMISSÃO 	I ANENTE IDE LICITAÇÃO 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1 — 0 presente Termo de Referência tem como finalidade a contratação de empresas para a pre4igão 
de serviços técnicos especializados para a realização de Processo Seletivo para provimento de vagas do _ 
quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Cocos-Ba, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos abaixo: 

ITEMv ESPECIFICAO, Kt UNIÓ  

01 

Contratação 	de 	empresa 	especializada 	para 	o 
planejamento, organização e execução de Processo 
Seletivo 	Simplificado 	para 	provimento 	de 	cargos 

, 	. temporanos no quadro permanente de servidores do 
Município de Cocos — Bahia para aproximadamente 
1.500 (hum mil e quinhentos) inscritos. 

1 erviço 
 

. 
S 

2 —,DkJUSTIfiCATIYA 

2 1 — A contratação almejada no Item 1.1 deste Termo de Referência decorre da premente necessidade do 
objeto acima assinalado para realização e aplicação de Processo Seletivo Simplificado, em atendimento 
Lei Municipal n.° 985/2017 que dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do  art.  37 da 
Constituição Federal, e da outras providências correlatas, estar-se-ia promovendo o exercicio de preceito 
constitucional no Municipio que é a realização de processo que objetiva suprir necessidades temporarias 
de excepcional interesse público. 
2 2 — Considerando as necessidades de pessoal demandados pelas secretarias municipais de Agricultura, 
Assistência Social, Educação e Saúde com vistas unicamente a evitar a interrupção dos serviço de 
atendimentos as atividades fim dispostas e necessárias a toda população do Municipio de Cocos, e em 
virtude da falta desses profissionais promoveremos a abertura do presente Processo Seletivo Simplificado. 

FORMA DE,P,RESTAn0  DOS S_ERVIO 

3.1 — Os servigos serão executados nas condições abaixo: 
3.1.1 — A licitante vencedora deverá executar os serviços da melhor forma para atender o sucesso do 
objeto do presente Processo Licitatório. 
112 — A Prefeitura de Cocos convocará formalmente a licitante vencedora, para assinar o contrato, que 
deverá comparecer dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação. A 
licitante que não comparecer dentro do prazo que for convocada perdera o direito de contratar com o 
• Municipio. 
3.13 — A execução dos serviços, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução 
do contrato, conforme disposto no  Art.  69 da Lei Federal n° 8.666/1993. 
3.1A — A CONTRATADA deverá prestar os serviços utilizando-se dos materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensilios necessarios a perfeita execução do objeto desta Carta Convite 
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3.13 — É de completa responsabilidade da empresa contratada realizar todos os procedimentos intern44 
externos com vistas a regular e legal realização do Processo Seletivo Simplificado, visando propordorpri., 
de forma eficiente e segura ao Municipio de Cocos e a todos os Participantes.  
3.1.6 — A empresa contratada deverá ainda contribuir com todas as orientações e informações solicitadas 
ou não pertinentes aos serviços quando este questionadas pelos Colaboradores do Município de Cocos, 
visando sanar problemas ou quaisquer dúvidas acerca dos servigos. 
3.13 — Contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo Simplificado para 
provimento de 48 (quarenta e oito vagas), distribuidos entre Nivel Médio, Nivel Superior e Magistério em 
cargos do quadro permanente de servidores do Poder Executivo Municipal, conforme abaixo: 

QUADRO DE CARGOS  

SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO  

COD  CARGO ESCOLARIDADE  CH  SEMANAL VAGAS 

01 Professor 
Ensino Médio — 

MAGISTÉRIO (ou 
Normal 

Superior ou 
Pedagogia) 

20 36 

SECRETARIA M. DE SAÚDE  

COD  CARGO ESCOLARIDADE  CH  
SEMANAL 

VAGAS 

01 Farmacêutico/ 
NASF 

Nivel Superior 
Completo/Registro no 
respectivo orgão ou 
conselho de classe  

20 horas 01 

02 Psicólogo/NA 
SF  

Wei  Superior 
Completo/Registro no 
respectivo órgão ou 
conselho de classe 

40 horas 01  

03 Fonoaudiólog 
o/NASF 

Nivel Superior 
Completo/Registro no 
respectivo orgão ou 
conselho de classe 

20 horas 01 

04 
Agente 

Comunitário 
de 

Saúde 

Ensino Médio 
Completo + 

Aprovação no curso de 
Formação inicial 

40 horas 06 

05 Farmacêutico! Nivel Superior 20 horas 01 

Rua Presidente luscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
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CAPS  Completo/Registro no 
respectivo órgão ou 
conselho de classe 

06 Psicólogo/CA 
PS 

Nivel Superior 
Completo/Registro no 
respectivo orgão ou 
conselho de classe 

40 horas 01 

SECRETARIA M. 
DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

Ensino Superior + o 
01 Assistente 

Social 
Registro no respectivo 

Conselho 
30h 01 

3.12 — Os valores das inscrições que serão cobradas dos participantes não poderão ser supe !ores aos 
valores constantes da tabela abaixo: 

Item Nivel de Escolaridade Valor da Inscrição 
1 Nivel Médio R$ 60,00 
2 Magistério - Estudante de Licenciatura em Pedagogia e/ou  Areas  Especificas R$ 80,00 
3  Myer  Superior R$ 100,00 

3.1.10 -- O Município de Cocos para a contratação em comento prevê estimativamente, alicerçada em 
processo semelhante anterior, aproximadamente o quantitativo de 1.500 (hum mil e quinhentos) inscritos, 
apesar de tratar-se de quantitativo incerto e não sabido que fogem ao controle da Administração Pública 
Municipal. Cabendo, no entanto, as empresas auferirem todos os custos para a execução plena de todos 
os serviços consubstanciados e atendo-se apenas à estimativa prevista 
4— DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E ACEITAÇÂO DA PREttano DOS SERVIÇO 

4.1 — A prestação dos serviços  sera  avaliada e fiscalizada por servidor da Administração designado 
especialmente para este fim, tomando por base os parâmetros mfnimos a seguir estabelecidos: 
4.1.1 -- Os serviços serão recebidos: 
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações 
constantes do Edital e da proposta. 
b) Definitivamente, apos a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisorio, 
c) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 
prazo. 
d) A Administração rejeitara, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas. 
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0) A Administração somente aceitará os bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados, M 
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota firSilb 
constando detalhadamente, no que couber, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedkcia 
e prazo de garantia. 
f) Os serviços devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma'' 
versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 
5— DOS OTEMPOrolktikENTEt-A PlkargA9,DPSOOkviÇog 

- Para a perfeita execução do contrato, a licitante vencedora desta Carta Convite  sera  responsavel por 
todo material e pessoal de apoio necessários à execução do objeto deste Termo de Referência para tanto 
devera utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e mão-de-obra dentro dos padrões de 
qualidade e segurança exigidos pelas normas vigentes. 
6— DAS 013RIGACAOES DA CONTRATADA 

6.1 — A CONTRATADA obriga-se a: 
6.1.1 — Prestar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta,  corn  os 
recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais. 
6.1.2 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento ou 
dos materiais empregados, a critério da Administração. 
7.1.3 — Prestar os serviços na qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta. 
6.1.4 — Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 
ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, ao Município ou a terceiros. 
6.1.5 — Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem prestados, de 
conformidade com as normas e determinações em vigor. 
6.1.6 — Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o órgão para a prestação dos serviços, os quais devem estar devidamente identificados por 
meio de cracha ou outra forma de identificação. 
6.1.7 — Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributarias e as 

• demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade a 
Administração.•   
6.1.8 — Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientações da Administração, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 
6.1.9 — Relatar a Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços 
6.1,10 — Não permitir a utilização do trabalho do menor. 
6.1.11 — Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 
6.1.12 — Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar quaisquer serviços a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas 
no Termo de Referência, na minuta de contrato ou na legislação aplicavel a matéria. 
6.1.13 — Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 
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objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 10 do  Art  57 da 
Lei n° 8.666, de 1993. 
6.1.14— Comunicar a Administração, no prazo maximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo presto, com a  devida comprovaçao<, 
6.2— Elaborar edital do Processo Seletivo Público, compreendendo: 
621— Elaboração e montagem da minuta do edital e encaminhamento do mesmo a Comissão Execufiva 
do Processo Seletivo Público, no prazo de ate 03 (três) dias úteis após a assinatura do contrato. 
6.2.1 — Correção e reenvio do edital no prazo de até 02 (dois) dias úteis ap6s retornb da Comissão 
Executiva do Processo Seletivo Público, em caso de desconformidades apontadas pela Comissão, para 
fins de remessa ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
6.2.2— Elaboração do programa do Processo Seletivo Publico, da definição dos conteúdos programáticos 
e/ou bibliografias, por função pública, em conjunto com a Comissão Executiva do Processo Seletivo 

a 	Público. 
lw 	6/3 — Especificação das disciplinas que irão compor a prova escrita o peso que  sera  atribuido a cada 

questão, a media  minima  por disciplina para classificação e os critérios de eliminação sumária dos 
Candidatos, em conjunto com a Comissão Executiva do Processo Seletivo Público. 
62.4 — Regulamentação da forma de inscrição, das exigências nos dias de aplicação de provas e cursos 
(horario de inicio, duração, tolerância para atrasos, documentação a ser apresentada,  etc.),  da aplicação 
das provas escritas, da interposição de recursos e demais dados necessários ao esclarecimento dos 
candidatos quanto as regras do certame. 
62S— Seleção e convocação das bancas examinadoras. 
72k — Preparação de todo o material de apoio para a equipe responsavel pela aplicação e fiscalização do 
Processo Seletivo. 
6.3— Efetuar inscrições dos candidatos, compreendendo: 
6.11 	Definição dos dados pessoais necessários, elaboração e impressão de modelo de ficha de 
inscrição, se necessário, com previsão de campo para que os candidatos solicitem condições especiais 
para realizar as provas. 
63.2— Disponibilização das inscrições em  site  próprio, desde o preenchimento do formulário até a geração 

Aik 	do boleto para pagamento da taxa de inscrição, sendo certo que a contratante deverá disponibilizar local 
IP 	para inscrições presenciais dos candidatos que não conseguirem fazê-la pela internet. Todavia, o pessoal 

e os materiais necessários para a realização das inscrições presenciais será de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
633— Treinamento aos encarregados pelo recebimento das inscrigões. 
6.3A -- Garantia de isenção na taxa de inscrição para candidatos, em conformidade com as legislações 
Federal, Estadual e Municipal. 
6.3.5— Viabilização das inscrições pelo periodo minimo de 20 (vinte) dias corridos e ininterruptos. 
6.3.6 — Manutenção em  site  proprio de todas as informagoes relativas ao Processo Seletivo Público, 
disponibilizando o edital de abertura das inscrições, cronograma, conteúdo programático e demais Anexos 
ao Edital, bem como outras informações de interesse dos candidatos. 
631 — Analise de todas as inscrições efetivadas, objetivando a conferencia do preenchimento dos dados 
obrigatorios para a homologação das mesmas. 
63.8 — Emissão e entrega, para a Comissão Executiva do Processo Seletivo, de relatório contendo, em 
ordem alfabética, o nome, função e número da inscrição, bem como as inscrições indeferidas, mediante 

Rua Presidente Juscelino, 113, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 TelefoneVO 3489 1041 
CNP3 n.0  14.222.012/0001-75 



rdtado da Baida 

MUNICÍPIO DE COCOS 	COCOS 
•GOVERNO MUNC.I AL 

fundamentação do(s) motivo(s) do indeferimento, até 05 (cinco) dias antes da realização das prgvaS 
objetivas. 
63.9 — Confecção das listas de distribuição dos candidatos por locais de prova e lista de presanpa 
contendo em ambas nome do candidato, número do documento de identidade e número de inscrição 
6.4 — Confeccionar, aplicar e corrigir as provas objetivas, para as funções indicadas, compreendendo: 
6.4.1 — Elaboração de questões em conformidade com o nivel de escolaridade exigido para a função . 	. 
pública, bem como com suas atribuições, dispondo de profissionais especializados, devidamente 
habilitados, para comporem as Bancas Examinadoras. 
6.4.2:—• 	Digitação e edição de todo material gráfico (provas, gabaritos, listas de presença, atas de 

• ocorrência, listas de distribuição dos candidatos por locais de prova) necessários à realização das provas. 
6.4.3. — Manutenção e garantia do sigilo quanto às questões da prova, bem como do gabar to oficial. 
6.4.4— Identificação prévia A Comissão Executiva do Processo Seletivo Público dos profissionais que irão 
compor as bancas examinadoras do certame, com o fito de que seja verificada a isenção e idoneidade dos 
mesmos. 
6.4.5 — Distribuição dos candidatos nos locais de prova, por meio de listas previamente divulgadas e 
também afixadas nos locais onde ocorrerão as provas, bem como na porta das salas de prova 
6.4.6 — Emissão da relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local de realização das 
provas. 
6.4.7 Mapeamento e identificação das salas para a realização das provas. 
6.4.8 — Elaboração dos materiais de apoio para a realização das provas, em conformidade com a 
metodologia adotada pela empresa. 
6A.9 — Acondicionamento e transporte dos cadernos de prova ao local de aplicação com o devido lacre 
garantidor de sigilo e segurança, bem como para a banca examinadora responsável pela correção das 
mesmas e posteriormente até à transferência dos documentos ao Município (para arquivo). 
6.4.10 — Treinamento e contratação dos coordenadores, fiscais e pessoal de apoio necessários para 
aplicação efetiva das provas, devendo esta equipe ser proporcional ao número de candidatos. 
6.4.11 — Garantia de condições especiais para os candidatos que fizerem tal solicitação no ato da 
. 	. inscrigao. 
6.4.12 — Desindentificação dos candidatos nos cartões de resposta, independente do meio utilizado para 
correção dos mesmos (manual ou óptico). 
6.4.13— Confecção e consequente fornecimento de apenas 1 (um) cartão de resposta por candidato. 
6.4.14 — Correção e entrega das provas objetivas, com emissão de boletins e/ou relatários de notas de 
todos os candidatos, inclusive os desclassificados, para publicação. 
6.5 — Examinar, emitir parecer e dirimir dúvidas nos casos de recursos ou medidas judiciais relacionadas 
ao Processo Seletivo Público, compreendendo: 
sal - Recebimento dos recursos impetrados através da  Internet,  no  site  da CONTRATADA, ou no Setor 
de Protocolo da CONTRATANTE, segundo regras e modelo definidos no edital do concurso. 
6.5.2— Encaminhamento dos pedidos de revisão As bancas examinadoras para analise 
6.5.3 — Fundamentação das respostas aos pedidos de recursos impetrados, com emissão de parecer 
individualizado e atualização, quando necessário, dos gabaritos oficiais e das notas dos candidatos, bem 
como da lista dos aprovados e classificados. 
6.5.4 — Encaminhamento de relatórios fundamentados A CONTRATANTE por ocasião da interposição de 
eventual medida de intervenção judicial relacionada ao Processo Seletivo Público. 
6.6 — Processar a classificação final dos candidatos, compreendendo: 
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6.6.1 — Emissão dos relatórios de notas, com a discriminação individual do desempenho de cada candklatO 
classificado, englobando todas as etapas do Processo Seletivo Público. 	 !R., 
6.6.2 — Aplicação dos critérios de desempate de notas, caso seja necessário, de acordo com o previS16 no 
edital de inscrições. 
6.7 — Garantir a participação de candidatos portadores de necessidades especiais no Processo SeleM2 
Público, compreendendo: 
6/.1 — Garantia das condições necessárias ao atendimento dos candidatos portadores de necessidades 
especiais para realização de todas as etapas do certame, caso necessitem. 
6.7.2 — Previsão no edital de que os candidatos portadores de necessidades especiais poderão fazer 
provas em igualdade de condições com os demais candidatos. 
6.73 — Garantia da classificação dos candidatos portadores de necessidades especiais, dentro do numero 
de vagas existentes no concurso, nos termos da lei especifica. 
6.8 Garantir o acompanhamento presencial do Processo Seletivo Público por membro de sua equipe de 
trabalho, em todas as suas etapas. 

— Garantir aos membros da Comissão Executiva o acompanhamento presencial do Processo Seletivo 
Público em todas as suas etapas. 
6.10 — Assumir integralmente a responsabilidade pelo custo total necessario a efetivação de todas as 
etapas do Processo Seletivo Publico, incluindo as despesas com transporte dos técnicos responsaveis 
pela aplicação das provas, o fornecimento e entrega nos locais de realização os materiais graficos, de 
escritório, lanches e agua, garantindo segurança e tudo mais que se fizer necessário a realização efetiva 
da seleção. 
6.11 — Arcar com todas as despesas referentes a remessa de material relacionado ao Processo Seletivo 
Público. 
6.12 — Adotar outras medidas necessárias ao correto e fiel cumprimento do objeto ora contratado 
(Processo Seletivo Público), de acordo com as exigências estabelecidas pela CONTRATANTE e 
dispositivos legais pertinentes a realização do certame. 
6 13— A CONTRATADA responsabilizar-se-d por: 
6.13.1 — Elaboração de edital convocatório do Processo Seletivo Simplificado. 
6.132 — Elaboração do programa por disciplinas. 
6.13.3 — Elaboração do extrato do edital para imprensa oficial. 
6.13.4 — Fornecer copias do edital para a distribuição aos candidatos, com a respectiva Ficha de Inscngao. 
6135— Supervisionar e administrar o processo de inscrições. 
6.13.6— Preparar cartão de informações aos candidatos, 
6.13.7 — Elaboração de listas de todos os candidatos por cargos em ordem de inscriçáo •e 
identificação. 
6.13.8 — Elaboração de provas e dos cadernos de prova, e toda a sua disponibilização aos candidatos. 
6.139 — A disponibilização de todos os materiais necessários, tais como: canetas, agua mineral, envelopes 
de segurança, papeis, envelopes,  etc.  
6.13.10 — Designar e treinar as pessoas que atuarão como fiscais de provas e responsabilizar-se pela 
eventual remuneração pelos serviços, bem como a parte logistica. 
6.13.11 — Aplicação das provas objetivas. 
613.12 Elaboração do cartão de resposta. 
6.13.13 — Elaboração do gabarito para publicação na  Internet  
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6.13.14 - Correção das provas objetivas ficará a cargo da empresa, a opção se será feita por meio manual; 
ou por meio de leitura ótica, em ambos os casos, com utilização de cartão de respostas. 
6.13.15 - Aplicação de provas práticas. 
6.13.16 - Apreciação de recursos administrativos dos candidatos sobre todas as fases e sobre o resultado: ‘‘, 
6.13.17 - Elaboração de listas dos candidatos que se submeterem As provas com as respectivas notas. 
6.13.18 - Elaboração de listagem com nome, identificação, nota e cargo. 
6.13.19 - Elaboração de listagem com o resultado final. 
6.13.20 - Publicação do resultado. 
71321 - Elaboração dos relatórios inerentes aos serviços ou quando houve solicitações especificas e 
necessárias a Administração Municipal de Cocos. 
613.22- Elaborar minuta de relatório final do concurso, para efeito de homologação. 
6.13.23 - Verificação e atendimento as exigências do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia - TCM 
Bahia, pertinentes as informações e processos adequados a serem realizados nas fases internas e 
externas do Processo Seletivo Simplificado, com vistas a sua completa lisura. 
6.13.24 - Elaborar minuta dos atos de homologação, de posse e de entrada no exercício da função, dos 
aprovados no Processo Seletivo Simplificado. 
6.13.25 - Elaborar minuta de relatório final do concurso, com o acompanhamento administrativo 
junto ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia - TOM Bahia. 
6.13.26 - Cumprir integralmente o disposto neste Termo de Referência. 
7 .4.-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 - A CONTRATANTE obriga-se a: 
7.1.1 - Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar os fornecimentos 
de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de 
Referência 
7.1.2 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

MUNICÍPIO DE COCOS 

• cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
7.1.3 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro pr6prio as falhas detectadaa, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos A autoridade 
competente para as providências cabiveis. 
7.1A - Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
prestação dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
7.1.5 - Pagar A CONTRATADA o valor resultante da prestação dos serviços, nas condições estabelecidas 
em contrato. 
7.1.6 - Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
7.1.7 - Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário. 
71.8 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados provisonarnente 
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 
7.1i - Publicar portaria especifica nomeando a Comissão Executiva do Processo Seletivo Publico, 
composta por servidores da Prefeitura, para monitoramento e supervisão deste Processo Seletivo, bem 
como para dirimir dúvidas e omissões relativas ao certame. 
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7.1.10 — Publicação do extrato do edital do Processo Seletivo no Diário Oficial do Município de Cocos - 
DOM, no Diário Oficial da União - DOU e em Jornal de Grande Circulação no estado. 
7.1.11 — Providenciar as instalações necessárias e adequadas à realização do Processo de Inscrições 
Presenciais disponibilizando local adequado, oferecendo segurança e serviço de atendimento médico 
urgente aos candidatos e aos colaboradores da empresa contratada. 
7,1.12 — Providenciar as instalações necessárias e adequadas à realização das Provas Objetivas, 
disponibilizando local adequado para aplicação das provas, oferecendo segurança, e serviço de 
atendimento médico urgente aos candidatos e aos colaboradores da empresa contratada. 
7.1.13 — Efetuar a publicação do ato homologatório do resultado final do Processo Seletivo no Diário Oficial 
do Município — DOM. 
7.1.14 — Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de 
Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas em normas técnicas próprias e no presente Contrato. 
7.1.15 — Notificar previamente a Contratada, quando da aplicação de penalidades. 
7.1.16 — Nomear comissão para acompanhar todas as fases processuais do Processo Seletivo 
Simplificado, até a sua homologação final. 
9 —DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

9.1 — Consoante o Artigo 45 da Lei n° 9.784/1999, a Administração Pública poderá, sem a próvia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou 
impossível reparação. 
10 -- DO CONTROLEDA EXECUÇÃO oos ssRvig 

10.1 — O orgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um 
representante especialmente designado, na forma dos  arts.  67 e 73 da Lei n° 8.666/93. 
10.2 — 0 representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento 
e controle da prestação dos serviços e do contrato. 
10 2 — A verificação da adequação da prestação dos serviços deverá ser realizada  corn  base nos critérios 
previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos  indices  de produtividade. 
103 — O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade da prestação dos serviços, deverá comunicar a autoridade responsavel 
para que esta promova a adequação contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os 
limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1° do Artigo 65 da Lei n°8666/93 
104— 0 representante da Administração anotará em registro pr6prio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e 
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do Artigo 67 
da Lei n° 8.666/93. 
10.5 -- A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigties técnicas, vicios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 
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ivas aplicáveis no curso da 

cprres• 	ponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidad 
70.da.Lei n° 6.60/93. 
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11.1 — A disciplina das infrações e sanções admi 
contratação é aquela prevista no Edital. 
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ANEXO II 
CARTA CONVITE N° 001-2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 035-2018. 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL 

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS-BA 
A/C: Cornissão de Licitação 

• Proponente: 
Razão Social: 
CNRI: 
Endereço: 

Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para a prestação de se 
realização de Processo Seletivo para provimento de cargos efetivos neste municipio. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data de entrega. 

Assinatura identificada e carimbo da proponente 
(NOME CPF CARGO) 
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0 valor para prestação dos serviços sere'. de R$ 	 + os valores das taxas de 
inscrições que servirão para indenizar os custos referentes a todo material concernente a execução 
dos serviços contratados, deslocamentos e remuneração da equipe de examinadores, de todas as 
avaliações do certame. 

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os termos da licitação e que estamos cientes de 
todas a obrigações que nos cabem apês assinatura do contrato, caso a empresa sagre-se vencedora 
do certame. Portanto, o preenchimento do presente anexo acarreta a conformidade dessa proposta 
com todas as caracteristicas do objeto e exigências constantes no instrumento convocatório. 
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Assistente Social 

Agente Comunitário 
de Saúde 

Estado a Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

ANEXO  III  
CARTA CONVITE N° 001-2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 035-2018. 

QUADRO DE CARGOS 

COD 

01 20 horas Professor  1.149,40 

Farmacêutico /NASF 20 horas 1.250,00 

PsicOlogo/NASF 
03 40 horas 2.500,00 

20 horas 1.250,00 ForioaudiOlogo/NASF 

1.250,00 20 horas 
Nível Superior 

Completo/Registro 
no respectivo Orgão 

ou conselho de 
classe 

937,00 40 horas 

1.250,00  20 horas 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone 77) 3489 1041 
CNPJ n.0  14.222.012/0001 75 

Ensino Médio — 
MAGISTÉRIO (ou 

Normal 
Superior ou 
Pedagogia)  

Nível Superior 
Completo/Registro 
no respectivo Orgão 

ou conselho de 
classe 

Nível Superior 
Completo/Registro 
no respectivo Orgão 

ou conselho de 
c'asse 

Nível Superior 
Completo/Registro 
no respectivo  &Sao  

ou conselho de 
classe 

Ensino Médio 
Completo + 

aprovação no curso 
de formação inicial 
Nível 	Superior 
Completo/Registro 
no respectivo Orgão 
ou conselho de 
classe 

Farmacêutico/CAPS 



E'cdo 

MUNICÍPIO DE COCOS 
GO,VJANO-NIJJ N 'CI PAL  

Nível 	Superior  
08 Psicologo/CAPS 2.500,00 Completo/Registro 

no respectivo órgão 
ou 	conselho 	de 
classe 

40 horas i z-;.? F. 	N  

‘a- 01 	"ge  
CO 

Aas,  

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 
CNPJ n.0  14.222.012/0001-75 



E0.ado aFah,icr, 

MUNICÍPIO DE COCOS 

ANEXO IV 
CARTA CONVITE N° 001-2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 035-2018. 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
(MODELO) 

COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

Ca 
Co 

A Empresa 	 • •',:,CrederiCit. 
• Sr. 	• 	 ..,•:E•;;CPF,•:N°:'.-: • 

• R.G N° 
conferindo-lhe todos os poderes necessários para a pratica de quaisquer atos relacionados 
a presente Licitação, modalidade CARTA CONVITE N° 001/2018, PROCESSO DE 
LICITAÇÃO N° 001/2018, assim como poderes especificos para rubricar a documentação 
e as propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas. 

Cocos — Bahia, 	de 	 de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo da Empresa 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 
CNPJ n.o 14,222.012/0001-75 
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ANEXO V 
CARTA CONVITE N° 001-2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0354018 

DECLARAÇÃO 
(MODELO) 

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a Empresa 
	, cumpre com o disposto no 

inciso XXXIII, do Artigo Setimo da Constituição Federal de 05/10/1988.  
Art  70  Inciso XXXIII da Constituição Federal: "... proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, aos menos de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. " 

• Ressalva: 
( 	) Emprega meno  , a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

de 2018.  

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo da Empresa 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041  
GNP]  n.° 14.222.012/0001-75 

Cocos — Bahia, 	de 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
CODS 

• GOVERNO.  Mk/NIPPAL, 

ANEXO VI 
CARTA CONVITE N° 001-2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 035-2018. 

DECLARAÇÃO 
(MODELO)  

A Empresa 	 por seu representante legal, ciente 
do prazo recursal de 02 (dois) Meis, relativo a fase de habilitação, DECLARA, caso 
HABILITADO, recusa-lo, para os devidos fins de CARTA CONVITE N° 001-2018. 

Cocos — Bahia, 	de 	 2018.  

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo da Empresa 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 



COCOS 
'GOVERNO .MUNICIPAL 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

ANEXO VII 
CARTA CONVITE N° 001-2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 035-2018. 

DECLARAÇÃO IDONEIDADE 
(MODELO) 

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta Licitação que a Empresa 
	, não foi declarada inidônea para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV.  Art  87, da Lei 
n° 8.866/93, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos 
documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade 
jurídica, técnica regularidade fiscal e econômica financeira. 

Cocos — Bahia, 	de 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo da Empresa 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 
CNPJ n.o 14.222.012/0001-75 

2018.  
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ANEXO VIII 
CARTA CONVITE N° 001-2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°035-2018. 
MINUTA DE CONTRATO 

Contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos especializados para a realizagid-de—
Processo Seletivo para provimento de vagas do quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Cocos 

Ba, conforme anexo I, deste edital. 

CLAUSULA 1° - PARTES: 

1.1. CONTRATANTE. 
Os abaixo assinados, de um lado como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Cocos, Estado da 
Bahia, pessoa juridica de direito público interno, com sede na Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, 
Cocos, BA, CEP 47.680-000, inscrita no CNPJ sob n° CNPJ: 14222.012/0001-75, neste ato representada 
pelo Prefeito Municipal, Sr. MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO, brasileiro, maior, casado, medico, 
residente e domiciliado a Praça da Matriz, Centro, Cocos, BA, CEP 47.680-000, inscrito no CPF/MF sob 
o n°************ e portador da  CMG  n° ************, e, de outro lado, coma 

1.2. CONTRATADA. 
a Empresa 	  com sede 	 , inscrita no CNPJ sob n° 
	 , 	neste ato representada por seu(sua) representante o(a) Sr (a) 
	 , (qualificação do(a) representante), portador(a) do CPF n° 	 e 
da Cl/RO n° 	 , doravante denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA, acordam e 
ajustam firmar o presente contrato nos termos da Lei n° 8 666/1993 e suas alterações, das clausulas e 
condições estabelecidas no Edital de Licitação Carta Convite n° *********, Processo Administrativo n° 
******* homologado pelo Prefeito Municipal no dia 	/ 	I"***** e nas cláusulas prevista nesta 
instrumento: 

1.3. FUNDAMENTOS LEGAIS. 
A presente contratação decorrer da PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2018. Realizada na 
modalidade CARTA CONVITE n° 00112018, de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 em sua redação 
vigente, tudo regulado pelas normas desse contrato, e na sua omissão, pelas regras constantes da Lei n° 
8.666/93 Lei de licitações e Contratos. 

CLAUSULA 2a • DO OBJETO: 

2.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos especializados paia; .  
realização de Processo Seletivo para provimento de vagas do quadro de cargos da Prefeitura Municipal de 
Cocos, sob regime de empreitada por Preço Global, conforme consta da proposta da CONTRATADA, a 
qual assa a fazer parte  intern  rante deste instrumento como se transcrito fosse. 

CLAUSULA 33  - DO PREÇO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES nE PAGAMENTO E REAJUSTES  

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041  
CNN  n.9  14.222.012/0001-75 	• 



da seguinte dotação orçamentaria do 

Elemento e  Sub-Elemento 
3390.39.00 

Estdo da Ca;+w 

MUNICÍPIO DE COCOS 
GO ERNO MIJNEG1PA 

• 3.1. DO PREÇO - O Prego dos serviços deste Contrato  sera  de R$ XXXXX, XX Que  sell()  pagos 
2(duas) parcelas de R$ XXXXX, XX  
3.2. DO PRAZO - 0 prazo para a execução dos serviços deste contrato será de 60 (sessenta) dias a p 
da assinatura do presente contrato. 
3.3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 0 pagamento  sera  efetuado após emissão da Nota Fiscal; 
50% (cinquenta por cento) até o 5° (quinto) dia ap6s o termino das inscrições para as Provas Objetivas, e o 
restante, no mesmo prazo apos a entrega do resultado final do Processo Seletivo. 
3.4. DOS REAJUSTES - O prego pactuado neste Contrato é Irreajustavel. 

CLÁUSULA 40.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 

4.1. A despesa da execução deste contrato correrá a conta 
orçamento em vigor para o exercício 2018. 

Dotação Orçamentária 	Atividade e Projeto 
1.01 	 2.001 

CLAUSULA 50.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1. Elaboração de Edital Convocatorio do Concurso; 
5,2. Elaboração do Programa por disciplinas; 
5.3. Elaboração do extrato do edital para imprensa oficial; 
5A. Fornecer cópias do Edital para a distribuição com os candidatos, com a respectiva Ficha de Inscrição, 
5.5. Supervisionar e administrar o processo de inscrições, 
5.6. Preparar Cartão de Informações ao Candidato; 

. 	. 
5/. Elaboração de listas de todos os candidatos por cargos em ordem de inscrição e com identificação, 
5.8. Elaboração de provas e dos cadernos de prova; 
5.9. Treinamento de fiscais; 
5.10. Aplicação das provas objetivas; 
5.11. Elaboração do Cartão de Resposta; 
5.12. Publicação do Gabarito; 
5.13. Correção das provas objetivas; 
5.14. Elaboração de listas dos candidatos que não comparecerem; 
5.15. Elaboração de listas dos candidatos que se submeterem ás provas com as respectivas notas; 
5.16. Elaboração de listagem com nome, identificação, nota e cargo; 
5.17. Elaboração de listagem como resultado final; 
5.18. Publicação do resultado; 
5.19. Elaboração dos Relatórios; 
520. Elaborar Minuta dos atos de homologação, de posse e de entrada no exercicio da função, 
5.21. Elaborar Minuta de Relatório Final do concurso, com o acompanhamento administrativo e juridico.  

CLAUSULA 6° - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041  
CNN  n.° 14.222.012/0001-75 
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MUNICÍPIO DE COCOS COCOS GOVERNO MU NICIPAL 

• 6.1. Acompanhar e verificar a perfeita execução deste contrato, em todas as suas fases até o seuterriiiho. 	' 
6.2. Informar, por escrito, todas e quaisquer alterações nos prazos e cronogramas da exigrição do 
serviços CONTRATADOS. 	 riN N° 

6.3. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulada neste Contrato  

CLAUSULA 7' - DA RESCISÃO: 

A Rescisão do presente CONTRATADA poderá ser: 
7.1. Determinada por ato motivado da administração, ap6s processo regular assegurado a contraditório a 
ampla defesa, nos casos do artigo 78, I, XII e XVII e paragrafo  Otto  da lei n° 8.666/93, e suas alterações. 
7.2. Arnigavel, através de aviso prévio por escrito com antecedência  minima  de 60(Sessenta) dias. 
7.3. Judicial, nos temos da legislação. 
7A. Os casos fortuitos ou de força maior, serão excluidos das responsabilidades da CONTRATADA e do 
CONTRATANTE 

CLAUSULA 8' 'DAS PENALIDADES: 

8.1. 0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumida caracterizara a inadimplência da 
CONTRATADA, ficando a mesma, garanta de defesa prévia, sujeita as seguintes penalidade: 
I. Advertência. 
II. Multa de 1% (um por cento), sobre o valor da etapa não cumprida. 
Ill. Suspensão temporaria de participar em licitação e impedimento de contratar  corn  Administração 
Municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos seguintes termos; 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar com Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, o perante a pr6pria autoridade que 
aplicou a punição, que  sera  concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração dos 
prejuízos resultantes e depois decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.  

CLAUSULA 9a - DA IDENIZAÇÃO. 

9.1. Ocorrendo a rescisão sem justificativas plausíveis pelo CONTATANTE a CONTRATADA, caberá a 
CONTRATADA a receber os valores das parcelas em atraso e 100%(Cem por Cento), do valor global do 
restante do Contrato. 

CLAUSULA 10° - FORO: 

10.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Cocos, Estado da Bahia, para dirimir eventuais 
controvérsias oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, juntamente com as duas testemunhas instrumentárias abaixo assinadas, nomeadas e 
identificadas, obrigando-se por seus herdeiros ou sucessores, a qualquer titulo. 

COCOS - BAHIA, xxx DE xxxxxx 2018. 

Rua  Presidents  Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 
CNP) n.0  14.222.012/0001-75 
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MUNICÍPIO DE COCOS 

TESTEMUNHAS 

• 0  Present°  Contrato estar Conforme as Disposições contidas na Legislação pertinente, 
notadamente no quadro previsto na lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 

COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 
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:nature  

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo da Empresa 

Este° Ess  

MUNICÍPIO DE COCOS 

ANEXO IX 
CARTA CONVITE N° 001-2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°035-2018. 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL E SEUS ANEXOS 
(Fora do Envelope 1-Documentação)  

Objeto: Contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos especializados para a realização 
de Processo Seletivo para provimento de vagas do quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Cocos - 
Ba. 

RAZA-0 SOCIAL: 	  

• CNPJ DA EMPRESA: 	  

ENDEREÇO: 	  

TELEFONES: 	  

FAX 	  

E-MAIL. 	  

REPRESENTANTE: 	  

Recebi copia do Edital e seus anexos, relativos ao CARTA CONVITE N°. 001-2018, cujos envelopes de 
Proposta de Preços e Documentação de Habilitação serão recebidos pela Comissão Permanente de 
Licitação/CPL/ da Prefeitura Municipal de Cocos no dia 	 , na sala de reuniões da  
CPL,  situada no Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, BA CEP 47.680-000. 

Cocos — Bahia, 	de 	 2018.  

Rua Presidente •Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 
CNiol n.° 14.222.012/0001-75 
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