
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 008/2016

PREÂMBULO

O  MUNICÍPIO  DE  CACHOEIRO  DE  ITAPEMIRIM  –  ES,  através  da  Secretaria  Municipal  de 
Administração e Serviços Internos – SEMASI, por intermédio de seu presidente da comissão de licitação que 
abaixo subscreve, nomeado pelo Decreto nº. 25.026 de 05 de Janeiro de 2015, com a Lei nº. 8.666/93 e suas  
alterações, atendendo às necessidades da  Secretaria Municipal de Educação – SEME, TORNA PÚBLICO 
que fará realizar Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO do tipo Técnica e Preço (art. 45, §1º, inc. III 
– Lei 8.666/93) com finalidade de Contratação de Empresa para Realização de Concurso Público de Provas 
e Títulos para provimento de cargos da categoria  “Educação Básica” e “Apoio à Educação Básica” do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim nos termos do presente edital e respectivos anexos que passam a fazer 
parte integrante para todos os efeitos, que será realizada no dia 31 de agosto de 2016, às 09:00 horas em sua 
sede à Av. Brahim Antônio Seder, nº 34 /2º. Andar – Ed. Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães” (Antigo 
SESC) – Centro – Cachoeiro de Itapemirim/ES conforme Protocolo n° 5969/2016
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1. DO OBJETO e  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.1 – O objeto da presente Licitação é a Contratação de Empresa para Realização de Concurso Público de 
Provas e Títulos para provimento de cargos da categoria  “Educação Básica” e “Apoio à Educação Básica” 
do  Município  de  Cachoeiro  de  Itapemirim  nos  moldes  de  anexo  I,  para  atender  as  necessidades  da 
Administração Municipal. 

1.2 – Recursos provenientes do Orçamento Municipal 2016, a saber:
 Órgão/Unidade: 17-02     Projeto/Atividade:  2190    Despesa: 3.3.90.39.99.00
 Órgão/Unidade: 17-03     Projeto/Atividade:  2199    Despesa: 3.3.90.39.99.00

2 -   DA DIVULGAÇÃO,   ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
2.1 – As empresas que tiverem interesse em participar do certame deverão retirar o presente Edital na Comissão 
Municipal de Licitação , no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, no horário de 08:00 às 15:00 horas, 
em dias úteis, de segunda a sexta-feira, ou através do site da PMCI - www.cachoeiro.es.gov.br.

2.2  –  Compete  a  cada  licitante  fazer  um  minucioso  exame  do  Edital,  e  das  condições  nele  estabelecidas,  
obrigando-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.cachoeiro.es.gov.br, bem como as 
publicações oficiais, com vistas a possíveis alterações. 

2.3  – Os  pedidos  de  esclarecimentos objetivando  elucidar  as  divergências,  dúvidas  ou  erros  porventura 
encontrados,  devem ser enviados ao presidente da comissão de licitação até 2 (dois) dias úteis antes da data  
fixada para abertura da sessão pública, através do endereço eletrônico licitação.  cachoeiro@gmail.com   ou ainda 
pelo telefone (28) 3155-5321. Os esclarecimentos serão respondidos até o dia anterior marcado para a realização 
da sessão pública.

2.4 – Os esclarecimentos relativos ao objeto licitado devem ser encaminhados à Comissão Municipal de Licitação 
localizada à Av. Brahim Antônio Seder, nº 34 /2º. Andar – Ed. Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães”  
(Antigo SESC) – Centro – Cachoeiro de Itapemirim/ES,  através do e-mail     licitação.  cachoeiro@gmail.com   ou 
pelo telefone (28) 3155-5321, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

2.5 – Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil, e por licitantes,  
até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, devendo ser protocolado na Comissão Municipal  no 
endereço constante no preâmbulo deste Edital, no horário de 08 às 15 horas  .  

2.6 – Decairá do direito de impugnar o Edital, o interessado que não o fizer dentro do prazo legal estipulado no 
item  anterior,  assim  como  não  serão  conhecidas  as  impugnações  protocoladas  fora  do  local  previsto  no 
preâmbulo deste edital; endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido 
acusado recebimento pelo presidente da comissão de licitação, e que, por isso, sejam intempestivas; subscritas  
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

2.7 – A impugnação do edital deverá ser dirigida ao presidente da comissão de licitação, indicando o número da  
Tomada de Preço, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. Na mesma oportunidade deverá ser juntado 
documento que comprove a aptidão do signatário para a representação da empresa licitante.

2.8  – Acolhida  a  impugnação,  será  designada  nova  data  para  a  realização  do  certame,  exceto  quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 – Poderão participar desta TOMADA DE PREÇO somente as empresas que atenderem todas as exigências 
contidas  neste  Edital  e  seus  anexos,  além  das  disposições  legais,  independentemente  de  transcrição  e  que 
desenvolvam as atividades pertinentes ao objeto desta licitação, sendo vedada a participação de empresa: 

a) que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de 
contratar com a Município de Cachoeiro de Itapemirim; 

b) declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública Federal, 
Estadual e Municipal;

c) que incidir no estipulado no art. 9º  e inciso V do Artigo 27 da lei nº. 8.666/93;
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d) com falência decretada ou em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial;
e) que esteja constituída sob a forma de consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si  

ou possua sócio comum nas empresas que apresentarem propostas para o presente certame, que, no caso, 
será admitida a que apresentar a proposta escrita de menor valor entre elas.

3.2  –  Os licitantes  que  invocarem a  condição  de  MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006 e 147/2014,  
deverão apresentar  junto com o  CREDENCIAMENTO ou, facultativamente,  junto com a  PROPOSTA DE 
PREÇOS no Envelope nº. 003, os seguintes documentos: 

a) Declaração de que não está incursa em nenhuma das vedações do art. 3º. § 4º. da Lei Complementar nº. 
123/2006, conforme Anexo VI; 

b) Certidão  expedida  no  presente  exercício  pelo  Órgão  competente,  a  saber:  Registro  de  Empresas 
Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, do local  
onde a  pessoa  jurídica  tenha  sido registrada,  atestando que  a  empresa  se  enquadra  na  condição  de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do artigo 3º. da Lei Complementar 123/2006. 

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 – O credenciamento se dará no mesmo local  e data do preâmbulo,  de __:__ até às __:__ horas, sendo 
imprescindível para que o interessado possa realizar quaisquer atos relativos à este certame, bem como manifestar 
interesse recursal.

4.2 – As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão desta Tomada de Preço por proprietário, sócio 
ou administrador, desde que seja apresentada original ou cópia autenticada dos seguintes documentos:

a) Ato Constitutivo,  Estatuto  ou  Contrato  Social  e  seus  termos  aditivos  em vigor,  em se  tratando de 
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; Registro Comercial, no caso de empresa individual; Inscrição do ato constitutivo, 
no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; devidamente registrados  
na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas;

b) Documento de identidade, com foto, do representante.

4.3 – A representação também poderá ser feita por credenciado constituído, desde que sejam apresentados os 
seguintes documentos:

a) Procuração  pública;  ou  particular   (com  reconhecimento  de  firma);   ou  ainda  mediante  Termo  de 
Credenciamento – Anexo III (com reconhecimento de firma),  que comprove a outorga de poderes 
específicos e necessários para prática de todos os atos inerentes ao procedimento de licitação.

b) Documentos (contrato social  ou equivalente) que comprove os poderes  do mandante para a outorga 
(cópia autenticada ou original).

c) Documento de identidade, com foto, do credenciado constituído.

4.4 – No caso de Fundações, OSCIPS e Sociedades por Ações, deverá ser apresentado certidão atualizada emitida 
por cartório de registro, que comprove a eleição de seus atuais administradores, com poderes específicos para tal  
fim, expedia em até 30 (trinta) dias da data de abertura.

4.5 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, não sendo permitido que um 
único representante possa responder por mais de uma empresa credenciada.

4.6 – Na mesma fase  de  credenciamento  as  empresas  licitantes  deverão  apresentar  a  DECLARAÇÃO DE 
ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS – ANEXO IV (MODELO).

4.7 –  A empresa  licitante  que  apresentar  declaração  falsa  responderá  por  seus  atos  na  esfera  civil,  penal  e  
administrativa.

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE  HABILITAÇÃO,  PROPOSTA TÉCNICA E PREÇO
5.1 – No dia, hora, e local mencionados no preâmbulo deste Edital, o presidente da comissão de licitação receberá 
dos licitantes os envelopes (HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇO) referentes a esta Tomada 

                                                                                                                                          



de Preço, que serão registrados em ata, bem como os nomes dos licitantes presentes, não sendo aceita, a partir 
desse momento, a admissão de novos licitantes. 

5.2 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer dos envelopes fora do prazo estabelecido neste Edital.

5.3 – Os envelopes (HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇO) serão entregues separadamente, 
devendo estar lacrados, indevassáveis e rubricados no fecho, contendo na parte externa, além da Razão Social 
completa do proponente (CNPJ) os seguintes dizeres:

Município de Cachoeiro de Itapemirim – PMCI 
TOMADA DE PREÇO nº. 008/2016
Envelope nº. 001 – HABILITAÇÃO

Município de Cachoeiro de Itapemirim – PMCI 
TOMADA DE PREÇO nº. 008/2016

Envelope nº. 002 – PROPOSTA TÉCNICA

Município de Cachoeiro de Itapemirim – PMCI 
TOMADA DE PREÇO nº. 008/2016

Envelope nº. 003 – PROPOSTA DE PREÇOS

5.4 – O Envelope nº. 001 – HABILITAÇÃO  – deverá conter as informações/documentos exigidos no item 6  
deste  Edital,  e  o  Envelope  nº.  002  –  PROPOSTA  TÉCNICA  –  deverá  conter  os  documentos/informações  
exigidos  no  item 7  deste  Edital  e  o  Envelope  nº  003  –  PROPOSTA  DE  PREÇO  deverá  conter  os 
documentos/informações exigidos no item 8 deste Edital .

5.5 – Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  tabelião  de  nota,  ou  por  membro  da  Comissão  Municipal  de 
Licitação,  presidente da comissão de licitação ou da Equipe de Apoio da CML,  ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. A autenticação nesta Comissão Municipal de Licitação se dará até o horário da abertura do 
certame. 

5.6 – Não será realizado por esta Comissão Municipal de Licitação autenticação de documentação baseada em 
cópia autenticada, devendo para tanto, ser apresentado documento original.

5.7 – Quanto  às  certidões  retiradas  por  meio eletrônico,  não  será  permitido cópia  autenticada,  devendo ser  
apresentado documento original, dentro do prazo de validade, sujeitando-as às verificações, caso necessário.

5.8 – Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente edital, deve a mesma fazer  
prova à exigência, dentro do envelope, através de declaração do órgão expedidor do aludido documento. 

5.9  –  É  vedada  a  inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar  originalmente  da 
documentação.

6. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 001)
6.1 – Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 001 – HABILITAÇÃO os documentos  enumerados abaixo 
sob pena de inabilitação:

6.2 – Habilitação Jurídica
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos devidamente registrados e, em se 

tratando de  sociedade  comercial  por  ações  os  documentos  de  eleição  dos  seus  administradores,  ou 
Registro Comercial no caso de empresa individual;

b) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade 
assim o exigir;

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de prova de diretoria em exercício.

                                                                                                                                          



6.3  – Fica  o  proponente  dispensado  de  fazer  nova  apresentação  de  documentação  no  Envelope  nº  001  – 
HABILITAÇÃO, caso estes tenham sido juntados no momento do credenciamento. 

6.4 – Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) CNPJ;
b) Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Municipal (sede da empresa); 
c) Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Estadual (sede da empresa);
d) Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Federal (Certidão da SRF e Certidão da Dívida Ativa – 

Procuradoria da Fazenda), ou Certidão Conjunta;
e) Prova de Regularidade (certidão) com a Seguridade Social – INSS;
f) Prova de Regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei 12.440/2011.

6.5 – Qualificação econômico-financeira
a) Certidão Negativa  de Falência  ou Concordata  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 

datada de até 60 (sessenta) dias, contados da abertura desta TOMADA DE PREÇO e dentro de sua data 
de validade.
 Se a licitante for filial todos os documentos deverão estar em nome desta exceto aqueles que pela 

própria natureza comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente registrado na 

Junta Comercial na forma da lei pertinente, vedada a sua substituição por ou balancetes ou balanços 
provisórios.  O balanço  das empresas  Sociedades Anônima ou por Ações  deverá  ser  apresentado  na 
forma de publicação no “Diário Oficial”, enquanto as demais deverão apresentar o balanço autenticado e 
certificado por contador registrado no Conselho de Contabilidade mencionando expressamente o número 
do “Livro Diário” e folha em que cada balanço se acha regularmente transcrito;
 A comprovação da boa situação financeira será considerada através da constatação dos índices de 

Liquidez  Geral  (LG),  Índice  de  Liquidez  Corrente  (LC)  e  Solvência  Geral  (SG)  nas  condições 
abaixo mencionadas:

- Índice de Liquidez Geral (LG) superior ou igual a 1,0 (hum inteiro);
- Índice de Liquidez Corrente (LC) superior ou igual a 1,0 (hum inteiro);
- Solvência Geral (SG) superior ou igual a 1,0 (hum inteiro).

6.5.1. Os índices relacionados acima serão apurados a partir do balanço patrimonial referido no item 7.5 
“b” e será apurado na forma indicada no Anexo VIII.

6.6 – Qualificação Técnica
6.6.1 – Documento comprobatório de registro e regularidade no Conselho Regional de Administração em 
nome da empresa e do responsável técnico, ou de registro secundário para empresa caso a sede seja fora  
do estado do Espírito Santo.

6.6.2 –  A presentação de no mínimo 03 (três) atestados de capacidade técnica operacional, emitido por  
pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado  de  ter  prestado  ou  estar  prestando  serviços  da  mesma 
natureza  ao ora licitado com bom grau de satisfação, observado RN CFA nº 464/2015.

6.6.3 – A comprovação de que trata o item anterior deverá ser feita por meio de atestados de capacitação 
técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados na entidade 
profissional  competente,  comprovando  que  a  LICITANTE  realizou  no  mínimo  03  (três)  concursos 
públicos com utilização de cartão-resposta e correção por leitura ótica, para no mínimo 3.000 (Três mil)  
candidatos inscritos em um único concurso público, contemplando cargos diferentes,  de nível médio e 
superior devendo o atestado indicar a entidade contratante, seu CPNJ, endereço em papel timbrado ou 
assemelhado, com firma reconhecida em cartório competente do representante legal do Contratante que 
comprove indubitavelmente a sua autenticidade, os cargos para o qual foi realizado o concurso, o número 
de vagas ofertadas para cada cargo e o respectivo número de candidatos inscritos em cada cargo, sendo o  
referido atestado devidamente averbado no Conselho Regional de Administração observado RN CFA nº 
464/2015.

                                                                                                                                          



6.6.4  –  Indicação  da  equipe  de  profissionais  técnicos  especializados,  adequados  e  disponíveis  para  a 
elaboração das provas,  acompanhada de curriculum vitae de cada um dos membros da equipe que se 
responsabilizará pelos trabalhos.

6.6.5 – Relação explícita e declaração formal de disponibilidade dos seguintes equipamentos, canteiros e 
pessoal técnico, considerados essenciais para a operacionalização e segurança do concurso público.

6.6.6 – Declaração de disponibilidade de parque gráfico próprio ou exclusivo, com filmagem em tempo 
integral, para a confecção de todos os materiais gráficos necessários à aplicação do concurso público.

6.6.7 – Declaração de disponibilidade de aparelho de Scanner para leitura óptica de cartões respostas, com 
volume mínimo diário de processamento para 3000 folhas/hora no formato A4 ou superior. A exigência do 
aparelho de Scanner para leitura dos cartões respostas tem por finalidade possibilitar maior rapidez na 
entrega  do resultado do concurso  e  maior  transparência  do certame,  sendo que será  obrigatoriamente 
disponibilizada pela Contratada aos candidatos a visualização de seu cartão-resposta de forma digitalizada 
diretamente no site da mesma, não gerando nenhuma dúvida quanto a sua pontuação.

6.6.8 – Declaração de disponibilidade de pelo menos 02 (duas) Copiadoras Digital P/B com velocidade de  
impressão e resolução mínima de 90 ppm e 600 x 600 dpi copia, com formato de saída de A6 ate A3 
Wide, ou com características superiores.

6.6.9 – Declaração de disponibilidade de no mínimo 60 (sessenta) detectores de metais, 10 (dez) rádios 
comunicadores  e  10 (dez)  bloqueadores  de  celular,  para  uso nos locais  estratégicos  de aplicação  das 
provas.

6.6.10  – Declaração  de  que  dispõem de  pessoal,  veículos  e  instalações  adequadas  e  suficientes  para  
prestação dos serviços objeto desta licitação nos prazos assinalados;

6.6.11 – Declaração da empresa licitante de que dispõe de recursos técnicos para realizar  a coleta de  
digitais, a fim de garantir a segurança dos candidatos e a lisura do certame;

6.6.12 – Declaração de que utilizará empresa especializada em segurança para o Transporte dos malotes de 
prova com carro forte armado para guarda e transporte das provas até os locais da aplicação e retorno para  
local a ser definido pela contratada.

6.6.13  – Declaração  assumindo  possuir  os  serviços  especializados  indispensáveis  à  aplicação  dos 
instrumentos de avaliação, com transporte das provas feito em malotes de couro tipo banco, bem como 
armazenamento em sala-cofre própria, absolutamente segura, com vigilância 24 horas e entrada restrita.

6.6.14 – As declarações deverão ser firmadas pelo representante legal da licitante, com firma reconhecida 
em cartório,  podendo  o  Município  de  Cachoeiro  de  Itapemirim  proceder  a  diligências  no  sentido  de 
averiguação  da  veracidade  das  mesmas,  inclusive  com visita  “in  loco”  na  sede  da  empresa  para  sua 
constatação,  bem como solicitar  documentos  (tais  como notas  fiscais,  contratos  de  serviços  e  outros  
pertinentes)  comprovando  a  disponibilidade  da  contratada  dos  referidos  equipamentos/canteiros.  A 
licitante que prestar declaração falsa poderá responder pelo crime de falsidade ideológica, tipificada no  
artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

6.6.14.1 – O quadro de pessoal a que se refere o item anterior deverá contar com, no mínimo:
a) Um professor com formação de nível superior acrescida de no mínimo pós-graduação 

na área de Gestão da Educação, Politicas Públicas ou Politicas Educacionais.
b) Um profissional bacharel  em Ciências Contábeis, com registro junto a um Conselho 

Regional  de  Contabilidade,  com  Especialização  em  Gestão  Pública  Municipal  ou 
Auditoria e Controladoria ou Gestão Financeira e Orçamentária;

c) Um profissional com formação de nível superior com especialização de no mínimo pós-
graduação na área de Recursos Humanos ou Gestão de Pessoas.

6.6.14.1.2  – A  comprovação  dos  profissionais  mencionados  no  item  6.6.14.1,  quando 
empregados, poderá ser feita através de CTPS (Carteira de Trabalho por Tempo de Serviço) 

                                                                                                                                          



assinada  ou contrato  de  prestação  de  serviços  firmado entre  o  profissional  e  a  empresa 
licitante, ou caso seja sócio a comprovação será através de Contrato Social, Ato Constitutivo 
ou Estatuto.

6.7 – Declaração em papel timbrado da empresa de inexistência de fato impeditivo para licitar, conforme Anexo 
V deste Edital.

6.8 – Declaração em papel timbrado da empresa do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º. da  
Constituição Federal, conforme Anexo VI deste Edital. 

6.9 – A documentação deverá ser apresentada em original ou cópia por qualquer processo de autenticação sem 
emendas ou rasuras.  

6.10  –  É  vedada  a  inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar  originalmente  da 
documentação. 

7.  DOS DOCUMENTOS E A AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
7.1 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.1.1  Os documentos  que  compõem  a  PROPOSTA  TÉCNICA  –  ENVELOPE  Nº  02  –  deverão  ser  
apresentados  em  original  ou  por  cópia  autenticada  por  tabelião,  datilografados  ou  impressos,  sem 
emendas,  rasuras  ou  entrelinhas,  e  assinados  pelo  representante  legal,  ou  mandatário  especificamente 
credenciado.  No caso de ser  assinados pelo mandatário,  será necessária  a apresentação da procuração 
outorgada com especificação dessa finalidade, ainda que tal procuração venha inserida na documentação 
de habilitação.

7.1.2 – Deverão constar na PROPOSTA TÉCNICA os seguintes elementos:

a)  EQUIPE  TÉCNICA  –  Para  comprovação  da  equipe  técnica,  deverão  ser  encaminhados  os  seguintes 
documentos:

I. relação nominal dos componentes da equipe técnica que estarão envolvidos no planejamento, elaboração 
e realização do concurso;

II. currículos  dos  respectivos  profissionais  relacionados  na  Equipe  Técnica,  os  quais  deverão  conter 
identificação, escolaridade e experiência na realização de concurso público;

III. cópia autenticada de documentos comprobatórios dos títulos pontuados;
IV. cópia autenticada da anotação da carteira de trabalho ou Ficha de Registro de Empregado quando este 

não fizer parte  do Contrato Social  da empresa proponente ou contrato de prestação de serviços dos 
mesmos com a empresa proponente, comprovando o vínculo de trabalho;

V. declaração, datada e assinada pelo respectivo profissional, com os seguintes dizeres: “Declaro que faço 
parte  da  equipe  técnico-administrativa  da  (razão  social  da  empresa/instituição),  desde 
____/____/______, responsabilizando-me pelas informações prestadas nesse currículo”;

a.1) Os  documentos  exigidos  nas  alíneas  supramencionadas  deverão  constar  da  proposta  técnica, 
obrigatoriamente,   sendo  que  o  não  atendimento  do  estabelecido  no  Edital,  seja  por  apresentação 
incompleta dos documentos, ausências e/ou omissões de itens, rasuras, emendas ou entrelinhas, implicará 
no não cômputo dos pontos  correspondentes.

a.2) A definição dos pontos do item EQUIPE TÉCNICA será feita através do somatório das pontuações, 
respeitando-se o limite de pontuação mínima, atribuída de acordo com os seguintes critérios:

                                                                                                                                          



MÍNIMO DE PONTOS PARA EQUIPE TÉCNICA – 10,0 (dez) pontos 
PONTUAÇÃO MÁXIMA – 30,0 (trinta) pontos

Formação Quantidade de Pontos por 
Técnico/Formação

COMPROVAÇÃO Máximo de 
Pontos 

Doutorado  na  área  da 
EDUCAÇÃO;  Pós 
Graduação  Stricto  Sensu, 
concluído  até  a  data  de 
apresentação dos títulos. 

2,0  (dois  pontos)  por 
Técnico

Cópia  autenticada  do 
Diploma  devidamente  registrado 
ou  de  Certificado/  Certidão/ 
Declaração de conclusão de curso, 
acompanhado(a)  da  cópia 
autenticada do respectivo Histórico 
Escolar.

14 Pontos

Mestrado  na  área  da 
EDUCAÇÃO;  Pós-
Graduação  Stricto  Sensu, 
concluído  até  a  data  de 
apresentação dos títulos. 

1,5 (um vírgula cinco ponto) 
por Técnico

Cópia  autenticada  do 
Diploma  devidamente  registrado 
ou  de  Certificado/  Certidão/ 
Declaração de conclusão de curso, 
acompanhado(a)  da  cópia 
autenticada do respectivo Histórico 
Escolar.

12 Pontos

Pós-Graduação  Lato  Sensu 
(especialização)  na  área  da 
EDUCAÇÃO,  com  carga 
horária mínima de 360 horas, 
concluída  até  a  data  de 
apresentação dos títulos

1,0 (um ponto) por Técnico Cópia  autenticada  do 
Diploma  devidamente  registrado 
ou  de  Certificado/  Certidão/ 
Declaração de conclusão de curso, 
acompanhado(a)  da  cópia 
autenticada do respectivo Histórico 
Escolar.

04 Pontos

Total de Pontos 30 pontos

a.3) Com relação  ao item ”a”,  o  participante  da EQUIPE TÉCNICA poderá pontuar  em apenas  uma 
titulação, qual seja, a maior apresentada.

b)  EXPERIÊNCIA  DA  LICITANTE  E  UNIVERSO  DE  CANDIDATOS  (EUC) –  comprovação  de 
experiência em elaboração de provas, organização e processamento de resultados em concurso público, processo 
seletivo para cargo ou emprego público, concurso vestibular ou processo seletivo para acesso ao ensino superior,  
indicando instituição,  número de candidatos inscritos  no referido concurso e ano de realização por meio de  
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados no Conselho 
Regional de Administração (CRA)observado RN CFA nº 464/2015. Se fornecidos por pessoa jurídica de direito 
privado, os atestados deverão ter assinatura com firma reconhecida em cartório.

b.1) A definição dos pontos da EXPERIÊNCIA DA LICITANTE E UNIVERSO DE CANDIDATOS será 
apurada através do somatório das pontuações, respeitando-se o limite mínimo e máximo, conforme segue:

PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA EXPERIÊNCIA E UNIVERSO DE CANDIDATOS – 10,0 (dez) pontos 
PONTUAÇÃO MÁXIMA – 30,0 (trinta) pontos

Qualidade Nº de Candidatos Quantidade de Pontos por Concurso Máximo de Pontos

Concurso  Público 
ou  Processo 
Seletivo  para  cargo 
ou emprego público 

Até 1500 candidatos 1,0 (um) ponto 2 (dois) pontos

De 1501 a 2500 candidatos 2,0 (dois) pontos 4 (quatro) pontos

De 2501 a 4000 candidatos 3,0 (três) pontos 6 (seis) pontos

De 4001 a 6000 candidatos 4,0 (quatro) pontos 8 (oito) pontos

Superior a 6000 candidatos 5,0 (cinco) pontos 10 (dez) pontos

                                                                                                                                          



Concurso 
Vestibular  ou 
Processo  Seletivo 
para Faculdades.

Até 1500 candidatos 1,0 (um) ponto 2 (dois) pontos

De 1501 a 2500 candidatos 2,0 (dois) pontos 4 (quatro) pontos

De 2501 a 4000 candidatos 3,0 (três) pontos 6 (seis) pontos

De 4001 a 6000 candidatos 4,0 (quatro) pontos 8 (oito) pontos

Superior a 6000 candidatos 5,0 (cinco) pontos 10 (dez) pontos

Total 30 (trinta) pontos

b.2) Serão considerados somente concursos públicos ou qualquer outro processo seletivo que atenda o 
disposto no art.  37,  inciso II  e  artigo  198,  §  4º,  da  Constituição  Federal,  bem como vestibulares  ou 
processos seletivos para acesso ao ensino superior ocorridos nos últimos 05 (cinco) anos, limitado a 10 
(dez) atestados para cada tópico.

c) EXPERIÊNCIA DA LICITANTE E QUANTIDADE DE CONCURSOS – comprovação de experiência da 
licitante e quantidade de concursos nas esferas Municipal, Estadual ou Federal, por meio de atestados fornecidos  
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente 
observado RN CFA nº 464/2015;. Se fornecidos por pessoa jurídica de direito privado, os atestados deverão ter 
assinatura com firma reconhecida em cartório, limitados a 20,0 (vinte) pontos, sendo 10 (dez) pontos para esfera  
municipal e 10,0 (dez) pontos para esfera estadual e federal.

c.1) A  pontuação  relativa  à  experiência  e  quantidade  anterior,  comprovada  mediante  quantidade  de 
Concursos  Públicos  realizados  por  esfera  governamental,  será  atribuída  de  acordo  com  os  seguintes 
critérios, perfazendo um total máximo de 20,0 (vinte) pontos: 

PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA EXPERIÊNCIA E QUANTIDADE DE CONCURSOS – 10,0 (dez) pontos 
PONTUAÇÃO MÁXIMA – 20,0 (vinte) pontos

Esfera Governamental Pontuação por Concurso (máximo de pontos)

Concurso na Esfera Municipal 01 (um) ponto por concurso limitado a 10 pontos

Concurso na Esfera Estadual/Federal 02 (dois) pontos por concurso limitado a 10 pontos

c.2) Para comprovação desta experiência, somente serão aceitos atestados com mais de 3.000 (três mil) 
candidatos inscritos.

d) TEMPO DE ATUAÇÃO DA LICITANTE NO MERCADO – Os pontos serão atribuídos levando-se em 
conta o efetivo exercício da prestação dos serviços pertinentes ao objeto da licitação, conforme a tabela abaixo 
(apresentação do contrato social e alterações):

PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA O TEMPO DE ATUAÇÃO NO MERCADO – 0,00 (zero) ponto 
PONTUAÇÃO MÁXIMA – 20,0 (vinte) pontos

TEMPO DE ATUAÇÃO DA LICITANTE NO MERCADO NÚMERO DE PONTOS

Menos de 1 (um) ano 0 (zero) ponto

Acima de 1 (um) até 3 (três) anos 01 (um) ponto

Acima de 3 (três) até 5 (cinco) anos 05 (cinco) pontos

Acima de 5 (cinco) até 7 (sete) anos 10 dez) pontos

Acima de 7 (sete) até 9 (nove) anos 15 (quinze) pontos

Acima de 9 (nove) anos 20 (vinte) pontos

                                                                                                                                          



e) A aferição da NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA analisada será feita através do somatório dos pontos 
da  EQUIPE  TÉCNICA,  da  EXPERIÊNCIA  DA  LICITANTE  E  UNIVERSO  DE  CANDIDATOS, 
EXPERIÊNCIA DA LICITANTE E QUANTIDADE DE CONCURSOS e do TEMPO DE ATUAÇÃO 
DA LICITANTE NO MERCADO, respeitando-se os limites máximos e mínimos, quando estabelecidos, 
conforme fórmula que segue:

NPT= (ET) + (EUC) + (EQC) + (TALM)
100

Onde:
NPT = Nota da Proposta Técnica
ET = Equipe Técnica
EUC = Experiência da Licitante e Universo de Candidatos
EQC = Experiência da Licitante e Quantidade de Concursos
TALM = Tempo de Atuação da Licitante no Mercado

e.1) Será considerada classificada, e, portanto, habilitada à fase de julgamento das Propostas Financeiras,  
apenas os licitantes que tenham atingido a pontuação mínima estabelecida para cada um dos itens relativos 
à  EQUIPE  TÉCNICA,  EXPERIÊNCIA  DA  LICITANTE  E  UNIVERSO  DE  CANDIDATOS  e 
EXPERIÊNCIA DA LICITANTE E QUANTIDADE DE CONCURSOS. 

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 003)
8.1 – A proposta de preço será apresentada no ENVELOPE Nº 03, com valor unitário e global, de acordo com o 
objeto, consignando claramente o preço final do produto, expressa com apenas duas casas após a vírgula, em 
reais, datada, assinada, contendo a razão social da empresa, número do CNPJ, endereço, telefone e e-mail. Não 
serão aceitas propostas opcionais ou condicionais, sendo desconsideradas as propostas que contiverem rasuras, 
emendas,  ressalvas,  borrões  ou  entrelinhas,  que  possam suscitar  dúvidas,  especialmente  em  se  tratando  de 
valores,  assim como não serão consideradas as propostas que desatenderem a qualquer exigência contida no 
presente Edital.

8.1.1 – A proposta de preço deverá ser apresentada, conforme ANEXO II

8.2 – O valor global da proposta de preço será utilizado para a determinação do ÍNDICE DE PREÇO, mediante a  
divisão do menor preço proposto pelo preço da proposta em exame, conforme a seguinte expressão:

IP = MPP / PP
Sendo:
IP = Índice de Preço
MPP = Menor Preço Proposto entre os participantes
PP = Preço da Proposta em exame

8.4 – É de conhecimento de todos os licitantes que no preço proposto acima estão inclusos  todos os custos para a  
prestação dos serviços objeto da presente licitação.

8.5 – A Secretaria requisitante não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não 
considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados;

8.6 – A validade da proposta de preços apresentada deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data 
da realização desta licitação; na falta de tal informação, será considerado proposto o prazo citado neste item.

8.7 – Ficam vedadas a cessão, transferência, ou subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação, pela 
licitante vencedora a outra empresa.

8.8 – Cada licitante somente poderá apresentar  uma proposta.  Caso apresente  mais de uma, o presidente da 
comissão de licitação considerará aquela mais vantajosa para a Administração

                                                                                                                                          



8.9 – As  MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,  que não apresentaram na fase de 
Credenciamento os documentos citados no item 3.2, alíneas “a” e “b” deste Edital , necessários para identificação 
e exercício dos benefícios da Lei Complementar nº. 123/2006 poderão apresentá-los junto á  PROPOSTA DE 
PREÇOS no Envelope nº. 003.

9. DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO 
9.1 – No dia, hora e local designados no preâmbulo do edital, será realizada sessão pública para recebimento das  
propostas  e  da  documentação  de  habilitação,  devendo  o  representante  legal  ou  seu  procurador  proceder  ao 
respectivo  credenciamento,  se  for  o  caso,  comprovando,  possuir  os  necessários  poderes  para  formulação  de 
propostas e para a prática de os demais atos inerentes ao certame.

9.2 – Aberta a sessão, o representante legal ou seu procurador entregará ao presidente da comissão de licitação,  
declaração  dando  ciência  de  que  cumpre  plenamente  os  requisitos  de  habilitação,  além  de  três  envelopes  
separados,  contendo  a  proposta  técnica  (Envelope  002),  de  preços  (Envelope  003)  e  a  documentação  de  
habilitação (Envelope 001).

9.3 – Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo a documentação da habilitação, que será verificada e 
rubricada  pela  Comissão e Licitantes.  Caso a  Comissão julgue  necessário,  poderá  suspender  a  reunião para  
análise da documentação, diligências e consultas, marcando nova data e horário para dar prosseguimento aos 
trabalhos, comunicando sua decisão às licitantes.

9.4 – Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os envelopes que contenham as propostas, ficarão em 
poder da Comissão Municipal de Licitação, devidamente lacrados e rubricados pela Comissão e representantes 
das licitantes, até que seja decidida a habilitação.

9.5 – A Comissão manterá em seu poder os envelopes contendo as propostas preços das licitantes inabilitadas 
devidamente fechados e rubricados, até o término do período recursal de que trata o inciso I, do Art. 109, da Lei 
nº 8.666/93.

9.6  – Completada a fase de Habilitação e decididos os recursos administrativos ocasionalmente interpostos, a 
Comissão Municipal de Licitação devolverá às licitantes inabilitadas os envelopes nº 02  e 03 – "PROPOSTA 
TÉCNICA E PREÇO" - intactos.  A Comissão Municipal de Licitação ficará com as propostas das empresas  
inabilitadas  que  não  estejam presentes  na  sessão  de  abertura,  por  um período de  até  15 (quinze)  dias,  que  
decorridos, serão incineradas.

9.7 – Não havendo licitantes inabilitadas ou se todas as inabilitadas manifestarem desistência expressa de interpor 
recurso, intenção esta que constará em ATA a ser lavrada e assinada por todas as licitantes presentes,  ou se  
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso, ou ainda após o esgotamento do procedimento recursal, 
proceder-se-á a abertura das propostas, em sessão pública, sendo as mesmas rubricadas,  folha por folha,  por 
representantes indicados pelas licitantes, na presença da Comissão, que as autenticará com suas rubricas. 

9.7.1 - Caso a  Comissão  julgue  necessário  poderá  suspender  a  reunião,  marcando nova data em que 
comunicará sua decisão às Licitantes.

9.8 – Ocorrendo a inabilitação de todas as licitantes ou a desclassificação de todas as propostas, a Comissão 
Municipal  de  Licitação  poderá  fixar  aos  licitantes  o  prazo  de  08  (oito)  dias  úteis  para  a  apresentação  de  
documentos  e  propostas  escoimados  das  causas  da  inabilitação  ou desclassificação  das  propostas,  conforme 
dispõe o Artigo 48, § 3º da Lei 8.666/93.

9.9 – Não serão aceitos, após o término da fase de habilitação, os pedidos de retirada de proposta,  que será 
considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, sujeitando-se ao julgamento até o final do certame, observado  
o disposto no art. 43, § 6º da Lei nº 8.666/93.

9.10  – A Comissão  Municipal  de  Licitação  reserva-se  o  direito  de  efetuar  diligências  com a  finalidade  de 
verificação de autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.

                                                                                                                                          



9.11 – Qualquer licitante, através de seu representante legal, poderá fazer constar em ata seus reclames, ficando a 
critério do Presidente da Comissão Municipal de Licitação considerá-las ou não, não possuindo efeito de recurso,  
que tem o seu próprio procedimento.

9.12 – O presidente da Comissão de Licitação durante a sessão, poderá estipular normas, procedimentos, prazos e 
demais condições que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame.

9.13 – Caso a empresa vencedora do certame seja uma MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE, já declarada e certificada neste certame para usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 
e 147/2014, gozará dos seguintes tratamentos diferenciados e favorecidos quanto à regularização dos documentos 
fiscais:

a) Deverá  apresentar,  obrigatoriamente,  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de 
regularidade fiscal, sob pena de inabilitação, mesmo que esta apresente alguma restrição.

b) Para a regularização de sua documentação fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis,  
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for declarada vencedora do certame, podendo ser 
prorrogado  por  igual  período,  a  critério  da  Administração,  na  forma  do  art.  43  §  1º.  da  Lei  
Complementar nº. 123/2006 e Lei nº 147/2014.

c) Caso não regularize sua documentação fiscal no prazo estabelecido na alínea anterior decairá seu direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei 8.666/1993 e suas alterações, sendo 
facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a  
licitação, na forma do art. 43 § 2º da Lei Complementar nº. 123/2006 c/c o art. 64 § 2º da Lei  nº.  
8.666/1993 e suas alterações.

9.14  – O  proponente  é  responsável  pelas  informações  e  documentações  apresentadas,  sendo  motivo  de 
desclassificação  ou  inabilitação  a  prestar  quaisquer  dados  ou  documentos  falsos.  A  desclassificação  ou 
inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o presidente da comissão de licitação vier a tomar 
conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do  
proponente.

9.15  – O  Presidente  da  Comissão  de  Licitação  ou  a  autoridade  superior  poderá  solicitar  esclarecimentos  e 
promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, 
destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes.

9.16 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 
final, deverá ser assinada pelo Presidente da Comissão de Licitação, membros da Equipe de Apoio e licitantes  
presentes.

10 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.01 – A classificação das propostas far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações da proposta 
técnica e de preços de acordo com a seguinte fórmula:

MPF = (NPT x 7,0) + (IP x 3,0) 
Onde:
MPF = Média Ponderada Final
NPT = Nota da Proposta Técnica
7,0 = Multiplicador da nota da Proposta Técnica
IP = Índice de Preço
3,0 = Multiplicador da Proposta Financeira

10.02 – Será considerada vencedora a licitante que atender a todas as condições do Edital e obtiver a maior  
pontuação apurada pela Média Ponderada Final definida acima.

10.03 – A classificação será por ordem decrescente do maior número de pontos apurados na MPF, de acordo com 
os critérios previstos neste Edital.

                                                                                                                                          



10.04 – Para efetuar os cálculos matemáticos indicados, serão considerados até 04 (quatro) algarismos após a 
vírgula decimal, sendo que para o quarto algarismo será considerada a seguinte convenção: se o quinto algarismo 
for menor ou igual a cinco, o mesmo será mantido, caso seja maior que cinco deverá ser acrescentado de uma 
unidade.

11 – DO JULGAMENTO
11.1 – O julgamento da presente licitação compreenderá três fases distintas: a primeira que se iniciará com a  
abertura do Envelope de n.º 01, relativo aos documentos de habilitação,  e a segunda que se iniciará,  com a 
abertura do Envelope de n.º02, contendo as propostas técnicas e após com a abertura do Envelope de n.º 03, 
contendo as propostas de preço.

11.2 – Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho, serão acrescidos 15% 
(quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado pelo 
Município, deduzidos daquele os valores, expressos na planilha de quantitativos e custos unitários, relativos ao 
fornecimento de material e aluguel de equipamentos a serem utilizados no serviço.

11.3 - Para julgamento das propostas poderá a Comissão solicitar pareceres técnicos das áreas pertinentes, efetuar 
vistorias às instalações dos licitantes, acompanhado de técnicos sendo a verificação a seu exclusivo critério, ou 
outras diligências julgadas necessárias.

11.4  –  Poderá  a  Administração  conceder  prazo  conforme  estabelecido  no  art.  48,  §  3º  da  Lei  8.666/93  e  
alterações, quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas.

11.5  – Em  caso  de  inabilitação  de  todos  os  licitantes  ou  todas  as  propostas  forem  desclassificadas  a 
Administração fixará novo prazo para apresentação de documentação na forma do inciso 3º, do artigo 48, da Lei  
Federal nº8.666/93.

12. DOS RECURSOS
12.1 – Declarado  o vencedor,  qualquer  licitante poderá  manifestar  imediata e  motivadamente  a  intenção  de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2 – Os recursos contra decisões do Presidente da Comissão de Licitação terão efeito suspensivo, na forma do  
Artigo 109 § 2º. da Lei nº. 8.666/93 e o seu acolhimento importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.

12.3 – Decididos os recursos,  a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor.

12.4  –  Não  serão  conhecidos  os  recursos  protocolados  fora  do  local  previsto  no  preâmbulo  deste  edital,  
apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado  
no processo para responder pelo proponente. 

13. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
13.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Presidente da Comissão de Licitação adjudicará o objeto ao vencedor,  
sendo posteriormente submetido à Autoridade competente, para a homologação.

13.2 – Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, o licitante vencedor será convidado 
a assinar o Contrato e/ou receber instrumento equivalente, mediante notificação ao credenciado por qualquer 
meio e na sua falta ou de impossibilidade de comunicação, a convocação será remetida via Fax para o endereço  
constante na proposta.

                                                                                                                                          



14. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU RECEBER OUTRO 
INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1 –  Homologada a licitação será o licitante vencedor convocado para assinar o contrato e/ou receber outro 
instrumento equivalente, o que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação.

14.2 – Para que possa assinar o contrato e/ou receber outro instrumento equivalente, o licitante vencedor deverá  
apresentar todas as certidões inerentes de sua regularidade fiscal e trabalhista prevista no edital.

14.3  –  A recusa  injustificada  em assinar  o  contrato  e/ou  receber   outro  instrumento  equivalente  ou  o  não 
comparecimento do licitante devidamente munido da documentação mencionada no item acima para firmar o 
compromisso sujeitará o licitante vencedor às penalidades previstas neste edital.  Neste caso, o Presidente da  
Comissão de licitação examinará as ofertas subsequentes e a habilitação dos proponentes observadas a ordem de 
classificação até a apuração de uma que atenda ao Edital (artigo 64 § 2º Lei 8.666/93).

14.4  –  A  prestação  de  serviço  deverá  ter  início  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias,  contados  da  data  do 
recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho na forma do Artigo 73, da Lei 8.666/93 de acordo com as 
necessidades da Secretaria requisitante..

14.5 –  Em caso de não se iniciar a prestação de serviço dentro do prazo estabelecido no item  acima estará  
caracterizada a não aceitação por parte da empresa vencedora desta TOMADA DE PREÇO da nota de empenho 
que lhe foi fornecida. 

14.6 – Ficará sob a responsabilidade do licitante vencedor a prestação de serviço objeto do presente certame,  
devendo o mesmo providenciar, inclusive, mão de obra para a execução do serviço.

14.7 – Caso não tenham sido atendidas as condições técnicas para a prestação do serviço  objeto do presente 
certame se houver divergência entre a prestação de serviços indicados na proposta e os efetivamente prestados,  
será lavrado termo de recusa onde serão apontadas as falhas constatadas.

14.8 – É vedado ao licitante vencedor prestar os serviços de forma diversa do previsto no Edital.

15.1 – DO PAGAMENTO
15.1 – O pagamento será efetuado à licitante vencedora mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, sendo 
50% (cinquenta  por  cento)  após  a  realização  das  provas  objetivas  e  análise  de  títulos  e  a  segunda  parcela,  
equivalente aos 50% (cinquenta por cento) restantes do valor contratado após a publicação da homologação do 
resultado do concurso.

15.2 – O Município de Cachoeiro de Itapemirim efetuará o pagamento da 1ª e 2ª parcelas à empresa adjudicatária 
em  até  30  (trinta)  dias  contados  da  apresentação  da  Nota  Fiscal  correspondente  á  prestação  do  serviço,  
devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, pelo preço da proposta adjudicada e homologada.

15.3 – O valor das inscrições a ser recolhido pelos candidatos será depositado em conta bancária específica,  
indicada pelo Contratante e só será objeto de liberação à empresa contratada, após averiguação por parte da 
Secretaria Municipal da Fazenda nas seguintes condições:

a) Se os valores arrecadados com o pagamento de taxa de inscrição atingir o valor proposto no contrato 
firmado entre o Município de Cachoeiro de Itapemirim e a empresa ganhadora do processo licitatório,  
nada mais será devido.

b) Se os valores arrecadados com o pagamento de taxa de inscrição não atingirem o valor proposto em 
contrato, o Município de Cachoeiro de Itapemirim pagará a diferença entre o valor total arrecadado a 
título de taxa de inscrição e o valor contratado, obedecendo a mesma proporção do item 15.1, sempre 
após análise e deliberação da Secretaria Municipal da Fazenda 

c) Se os valores arrecadados com o pagamento de taxa de inscrição ultrapassarem o valor proposto em 
contrato,  o  valor  excedente,  após  pagamento  da  contratada,  será  liberado  para  movimentação  pelo 
Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, na forma da Lei,

                                                                                                                                          



15.4 – Na respectiva nota fiscal deverão constar, para compor o processo de prestação de contas, as informações 
referentes à origem dos recursos que financiam a contratação referente ao objeto deste edital, as quais estarão  
disponíveis na nota de empenho.

15.5 – Ocorrendo erros na apresentação do(s)  documento(s) fiscal(is),  o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à 
adjudicatária para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de  
apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

15.6 – O Município de Cachoeiro de Itapemirim poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título 
lhe forem devidos pela adjudicatária.

15.7 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

15.8 – O pagamento somente será efetuado mediante:
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual do domicílio ou sede da Empresa e Municipal 

(onde for  sediada a empresa,  através  de certidões expedidas pelos órgãos competentes,  que estejam 
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

b) prova de situação  regular  perante  o Fundo de Garantia  por Tempo de Serviço – FGTS, através  da  
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

c) prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440/2011;
d) prova  de  situação  regular  perante  o  Instituto  Nacional  da  Seguridade  Social  –  INSS,  através  da  

apresentação da CND – Certidão Negativa de Débitos.

15.9 – O pagamento será efetivado mediante depósito em conta-corrente, em qualquer agência da rede bancária 
indicada pela Empresa.

15.10 – De acordo com a Portaria Municipal n° 465/05, Artigo 1º, §§ 1º e 2°, o CNPJ ou CPF constante do  
respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes. Não serão efetuados créditos 
em contas: 

a) de empresas associadas; 
b) de matriz para filial;
c) de filial para matriz; 
d) de sócio; 
e) de representante;
f) de procurador, sob qualquer condição.

15.11 – É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste  
Edital.

15.12 – Nenhum pagamento será efetuado a adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

15.13 – A Empresa arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos 
os  encargos  sociais  e  obrigações  de  ordem  trabalhista,  recursos  materiais,  transporte,  seguros  de  qualquer 
natureza,  perdas  eventuais,  despesas  administrativas,  tributos  e  demais  encargos  necessários  à  prestação  de 
serviço objeto deste edital.

16. DO PRAZO
16.1 – O prazo para disponibilização do Edital de Concurso ao público será de 30 (trinta) dias, a contar da entrega 
pelo Município através da Comissão para Acompanhamento e Realização do Concurso Público de todos os dados 
necessários, podendo ser prorrogado, a critério das partes.

16.2 –  O prazo  para  homologação  do concurso  será  de  120 (cento  e  vinte)  dias,  contados  DA DATA DE 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL.

                                                                                                                                          



17. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO
17.1 – Será da Comissão para Acompanhamento e Realização do Concurso Público a tarefa de acompanhar e 
fiscalizar a execução do contrato e/ou receber instrumento equivalente nos atos de sua competência.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 – O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de  
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu  
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou  
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Cachoeiro de Itapemirim pelo  
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato, e das demais cominações 
legais.

18.2 – A Administração deve determinar o prazo de aplicação da sanção, contando com o máximo de 5 (cinco) 
anos, tomando por pressupostos as especificidades de cada caso e a gravidade das condutas apuradas.

18.3 –  As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Administração após a devida notificação e o 
transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia.

18.4 – A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será 
indicada  a conduta considerada  irregular,  a motivação  e a  espécie  de sanção  administrativa que se pretende 
aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

18.5 – O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde 
deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993.

18.6 –  O descumprimento das obrigações, o atraso no cumprimento dos prazos contratuais ou sua inexecução 
total ou parcial, sujeita o contratado à aplicação da penalidade de multa, sem prejuízo da rescisão unilateral do  
contrato, a qualquer tempo, e à aplicação das demais sanções legais cabíveis. 

18.7  – A  multa  a  ser  imposta  ao  contratado  inadimplente  será  aplicada,  preferencialmente  observando  os 
seguintes percentuais e diretrizes:

a) Multa  moratória  de  0,333% (zero  vírgula  trezentos  e  trinta  e  três  por  cento)  por  dia  de  atraso  no 
cumprimento  da  obrigação,  até  o  limite  de  9,99%  (nove  vírgula  noventa  e  nove  por  cento),  
correspondente até o trigésimo dia de atraso, calculado sobre o valor da respectiva parte inadimplente,  
excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 

b) Na hipótese de a multa moratória atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor total da contratação  
ou decorrido mais de trinta dias de atraso na execução do objeto pactuado, a nota de emprenho será 
cancelada   e  contrato  rescindido,  exceto  se  houver  interesse  público  devidamente  justificado  da 
Administração na manutenção da avença, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas na lei;

c) Em caso de atraso no cumprimento total da obrigação principal, será aplicada multa no percentual de 
10% (dez por cento) incidente sobre o valor total da contratação;

d) Caso o cumprimento da obrigação  principal,  uma vez  iniciado,  seja  descontinuado,  será  aplicado o 
percentual  de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da respectiva parte inadimplente,  isto é,  
sobre  a  diferença  entre  o  valor  total  da  contratação  e  o  valor  da  parte  da  prestação  de  serviço  já  
realizada;

e) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de 
recusa do licitante em assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou receber instrumento equivalente;

f) Multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  contratação,  na  hipótese  da  contratada 
injustificadamente, desistir da contratação ou der causa à sua rescisão,  comportar-se de modo inidôneo,  
bem como nos demais casos de descumprimento da obrigação contratual.

18.8 – Para os fins da condição da alínea “f” do item 18.7, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos  
artigos 90; 92, parágrafo único; 93; 94; 95, parágrafo único; 96 e 97, parágrafo único da Lei 8.666/1993. 

18.9 – O atraso para efeito de cálculo da multa, será contato em dias corridos,  a partir  do primeiro dia útil  
subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

                                                                                                                                          



18.10 – A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de outras multas 
previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos valores. 

18.11 – A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções administrativas, sendo  
concedidos os prazos para a defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

18.12 –  O valor  das  multas  aplicadas,  após regular  processo  administrativo,  será  descontado do pagamento 
devido pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim ou cobrado judicialmente, se for o caso.  Se os valores não  
forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a  
contar da aplicação da sanção. 

18.13 – A contratante poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na prestação de serviço, para  
entender cancelada a nota de empenho. 

18.14  – A empresa  licitante  deverá  observar  as  condições  estabelecidas  no  edital,  sujeitando-se  às  sanções  
constantes nos artigos 86 e 87, inciso II e § 1º da Lei 8.666/93.

19. DA REVOGAÇÃO E/OU ANULAÇÃO DO CERTAME
19.1  – Por  razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,  a 
Administração poderá revogar a licitação, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros 
mediante parecer  escrito  e  devidamente  fundamentado,  sem que tal  ato possa gerar  obrigação  de indenizar,  
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93.

19.2 – A anulação  do  procedimento  licitatório induz à  do  instrumento  contratual,  ressalvado  o disposto no 
parágrafo único do art. 59 da Lei 8666/93.

19.3 – No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 –  Este  Edital  será  regido  pelas  regras  e  princípios  publicistas,  pela  Lei  8.666/93  com suas  alterações,  
independente da transcrição das normas vigentes.

20.2 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada  a  igualdade  de  oportunidade  entre  as  licitantes  desde  que  não  comprometam  o  interesse  
público, a finalidade e a segurança da contratação.

20.3 – As Empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão se submeter 
às regras das Leis Complementares nº. 123/2006 que institui o Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas  
de Pequeno Porte e 147/2014.

20.4 – Os Licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condições gerais e particulares 
do objeto da presente licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da  
correta formulação da documentação ou do integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas reivindicações  
posteriores.  Eventuais  deficiências  no  atendimento  dos  requisitos  e  exigências  para  apresentação  da 
documentação serão consideradas de responsabilidade exclusiva dos licitantes.

20.5 – Todas e quaisquer despesas e/ou custos incorridos pelos licitantes em razão da presente licitação, incluindo 
os  gastos  relativos  a  preparação  da  documentação,  correrão  as  suas  expensas  sendo  de  sua  exclusiva 
responsabilidade e risco, ficando o Município isento de qualquer responsabilidade ou ressarcimento independente 
do resultado da licitação. 

20.6 – O presente Edital poderá ser obtido na Coordenadoria Executiva de Licitação no endereço mencionado no 
preâmbulo deste Edital no horário de 08:00 às 12:00 horas de segunda a sexta-feira ou através do site da PMCI 
www.cachoeiro.es.gov.br.
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20.7 – Compete a cada licitante fazer um minucioso exame do Edital e das condições nele estabelecidas. Todas as 
divergências,  dúvidas ou erros porventura encontrados,  poderão ser apresentados por escrito ao presidente da 
comissão de licitação no prazo legal em horário e local previstos no Edital ou pelo telefone (28) 3155-5242 ou 
pelo endereço eletrônico semasi.licitacao@cachoeiro.es.gov.br  ,   para a devida correção ou esclarecimentos.

20.8 – O Presidente da Comissão de Licitação e/ou membro da equipe de apoio reserva-se o direito de efetuar 
diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações que 
entender pertinentes.

20.9 – O Presidente  da  Comissão de  Licitação  solicitará,  em qualquer  época  ou oportunidade,  informações 
complementares se julgar necessário.

20.10 – Poderão ser convidados a colaborar com o Presidente da Comissão de Licitação, assessorando-o quando 
necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer  
dos licitantes.

20.11 –  O Presidente da Comissão de Licitação resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico 
vigente.

20.12 – O Presidente da Comissão de Licitação no interesse público e da ampliação da competitividade 
entre os licitantes, poderá relevar omissões puramente formais, respeitando os princípios norteadores da 
Administração Pública.

20.13 – No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

20.14 –  No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, 
poderá ser:

a) adiada a data da abertura desta licitação;
b) alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 28 de Junho de 2016.

George Macedo Vieira
Presidente da Comissão Municipal de Licitação
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TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO
1.1 – A presente licitação tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para p Município de Cachoeiro 
de Itapemirim – ES e, posterior contratação  Contratação de Empresa para Realização de Concurso Público de 
Provas e Títulos para provimento de cargos da categoria  “Educação Básica” e “Apoio à Educação Básica” do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim , para o provimento de vagas destinadas ao atendimento aos serviços da 
Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a relação de cargos, quantitativos e níveis de escolaridade  
abaixo estipulados:

QUADRO DE VAGAS PREVISTAS PARA O CONCURSO

Cargo Carga Horária Semanal Escolaridade Exigida Vagas

PEB-A 25 horas Superior 158

PEB-B 25 horas Superior e Formação em Libras 2

PEB-C - ARTE 25 horas Superior 24

CUIDADOR 40 horas Ensino Médio Completo 25

Total 209

2 – DAS OBRIGAÇÕES
2.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Na execução do objeto da presente Tomada de Preços, compete à CONTRATADA:
a) elaboração de edital de abertura das inscrições, incluindo todos os elementos normativos do processo  

seletivo,  conteúdo programático  e bibliografia,  em conformidade  com as  instruções  do  Tribunal  de 
Contas, tendo a prévia aprovação da CONTRATANTE;
 o edital deverá contemplar, inclusive, a forma de recebimento de eventuais recursos que deverão ser  

integralmente viabilizados pela internet no site da empresa Contratada;
b) elaboração  de  modelo  de  todos  os  editais  necessários,  tais  como:  homologação  das  inscrições,  

divulgação de resultado das provas, julgamento de recursos, convocação para provas, homologação do 
resultado final e classificação dos candidatos;

c) divulgação do evento seletivo em home page própria,  incluindo todos os editais na íntegra,  para os 
candidatos interessados terem acesso;

d) prestar informações aos candidatos em sua sede, por e-mail e/ou por telefone, em todas as fases do 
concurso público;

e) realização de inscrições via internet, através de site próprio, com disponibilidade de ficha de inscrição on 
line e geração de boleto bancário para pagamento na rede bancária;
 A comprovação da utilização da internet será através de  “print” das páginas do site da licitante, 

demonstrando a disponibilidade de:
f) Link no site da proponente permitindo a leitura e impressão do edital do concurso público;
g) Link no site da proponente permitindo inscrições  on-line, com a emissão da guia de recolhimento da 

taxa de inscrição, permitindo a reimpressão se necessário;
h) Link no site da proponente permitindo a impressão do comprovante definitivo com a comunicação dos 

dias, horários e locais onde serão realizadas as provas;
i) Link no site da proponente com a divulgação das notas das provas e classificação final dos inscritos,  

permitindo a impressão.
 A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de verificar a veracidade e autenticidade  

das informações junto ao “site” da licitante,  para fins de comprovação da utilização da internet 
como ferramenta na execução do objeto.

j) apreciação de todas as inscrições e elaboração de edital de homologação das mesmas;
k) montagem do banco de dados dos candidatos, contendo, no mínimo: nome do candidato, n.º de inscrição  

e CPF; 

                                                                                                                                                             



l) montagem do banco de dados dos candidatos, contendo as informações prestadas por eles, na ficha de 
inscrição, bem como seu fornecimento à CONTRATANTE, em meio digital, quando da conclusão do 
processo;

m) elaboração, digitação, revisão técnica e reprodução das provas objetivas (de acordo com o número de 
inscritos), sob responsabilidade de profissionais técnicos componentes da banca da CONTRATADA, 
devidamente cadastrados junto ao respectivo órgão de classe;
 A impressão das provas deverá ocorrer em ambiente de absoluto sigilo, em quantidade suficiente,  

incluindo reservas;
 As provas objetivas poderão ser aplicadas no mesmo dia e turno para todos os cargos;
 As provas deverão ser acondicionadas em sacos lacrados e indevassáveis e deverão ser entregues no 

dia e horário estipulado para aplicação, nas salas determinadas para tal, os quais serão abertos na  
presença dos fiscais e dos candidatos;

 Liberação do caderno de questões, preservado o sigilo e a segurança do certame.
n) elaboração do layout e impressão dos cartões-resposta, para correção por sistema de leitura ótica;
o) transporte e entrega das provas nos respectivos locais de aplicação sem ônus para a CONTRATANTE;
p) elaboração de atas e listas de presença em todas as fases do certame;
q) sinalização do espaço físico destinado à realização das provas, a ser cedido pela CONTRATANTE;
r) aplicação das provas, designando comissão coordenadora central que treinará e supervisionará a banca 

de fiscais, a ser designada pela CONTRATANTE; 
s) atendimento especializado aos portadores de deficiência de acordo com as especificidades dos casos 

apresentados (motora, auditiva, visual);
t) fornecimento do gabarito oficial após a data das provas;
u) correção das provas por sistema de LEITURA ÓTICA;
v) recebimento  dos  títulos  via  Correios  e  avaliação  deles,  quanto  aos  candidatos  aprovados  na  prova 

objetiva, para os cargos em que esta prova for aplicada;
w) no caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que:

 Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso  
público, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03;

 Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos; 
 Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso;
 Persistindo o empate, mesmo após aplicados os respectivos critérios de desempate previstos nesta 

alínea, deverá ser feito sorteio na presença dos candidatos envolvidos, por cargo.
x) exame e julgamento de eventuais recursos relativos às provas, com emissão de parecer individualizado;
y) recorreção das provas e fornecimento de novos relatórios, por força de recursos interpostos, se for o 

caso;
z) emissão de relatórios em sistema informatizado, em todas as fases do certame;

 montagem de dossiê e entrega ao CONTRATANTE, contemplando todos os atos decorrentes da 
realização do concurso público;

 apoio técnico jurídico em todas as etapas do certame seletivo.

2.2 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Compete ao Município:

a) fornecer toda legislação municipal pertinente à matéria;
b) efetuar todas as publicações legais relativas ao concurso público;
c) estabelecer convênio de cobrança, com instituição financeira,  para crédito do valor correspondente à 

taxa de inscrição;
d) ceder  local  adequado  para  a  realização  da  prova  objetiva,  bem  como  pessoal  de  apoio  para  sua 

organização, limpeza, manutenção e segurança;
e) recrutar pessoal de apoio para compor a banca de fiscalização das provas;

3 – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
3.1 – Os Anexos do presente Termo de Referência contém, respectivamente,:

a) a especificação, por cargo, do conteúdo programático sugerido para as provas objetivas;
b) as atribuições do cargo, carga horária e remuneração.

                                                                                                                                                             



4 – DO CADERNO DE QUESTÕES
4.1  –  Ficará  sob  a  responsabilidade  da  CONTRATADA,  o  preparo  do  caderno  de  questões  de  todas  as 
disciplinas, em quantidade suficiente para atendimento dos candidatos inscritos no concurso.

4.2 – As provas objetiva devem conter 50 questões de múltipla escolha com cinco opções de respostas no formato 
A – B – C – D – E, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa e 40 (quarenta) questões, versando a respeito  
dos demais assuntos do conteúdo programático.

4.3 – A impressão dos cadernos de provas deverá ser feita em equipamento digital e com tinta de cor preta.

4.4 – Os cadernos de provas terão capa, contendo instruções aos candidatos, de acordo com as normas previstas 
em Edital.

4.5 – Os cadernos de provas serão acondicionados em envelopes plásticos com lacre de segurança, divididos e 
indicados por sala e local de aplicações de provas. 

4.6  –  Para  atendimento  de  alguma  eventualidade  deverá  existir  materiais  e  equipamentos  necessários  às 
providências de lacre, acondicionamento e identificação do caderno de provas, conforme a circunstância o exigir.

4.7 – As provas deverão ser armazenadas em sala-cofre própria, absolutamente segura, com vigilância eletrônica,  
acesso  mediante  senha  ou impressão  digital  com entrada  restrita,  e  serem transportadas  em malotes  padrão  
correios.

5 – DA FOLHA DE RESPOSTAS
5.1 –  As repostas dos quesitos propostos nas provas de questão de múltipla escolha serão assinaladas,  pelos  
candidatos, em folhas de repostas especialmente preparadas para leitura óptica.

5.2  –  A  elaboração  das  folhas  de  repostas,  bem  como  sua  impressão,  serão  de  responsabilidade  da 
CONTRATADA.

6 – DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
6.1 – A CONTRATADA se responsabilizará pela coordenação e execução da fiscalização de provas, transporte e 
recebimento de todo material a ser utilizado durante todas as etapas concurso.

6.2 – Inclui-se na responsabilidade da CONTRATADA a remuneração de todos os indicados para a fiscalização, 
sendo  02  (dois)  fiscais  devidamente  identificados  por  sala,  além  de  coordenadores  de  área,  secretárias,  
supervisores e fiscais volantes.

6.3 –  A prova objetiva terá duração máxima de quatro horas, já incluído o tempo para marcação da folha de  
respostas.

6.4 – Após duas horas do início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões. Sessenta  
minutos antes do término do período de prova, é possível retirar-se da sala, levando o caderno de questões.

7 – DA CORREÇÃO DAS PROVAS
7.1 – A correção das provas de múltipla escolha será feita através de processo eletrônico, devendo ser utilizada a  
leitura óptica.

7.2 – As informações contidas nas folhas de repostas preenchidas pelos candidatos deverão ser gravadas através 
de meio magnético para processamento.

                                                                                                                                                             



8 – DOS TÍTULOS
8.1 – Ficará a cargo da empresa CONTRATADA a elaboração de formulários ou mecanismo de recebimento de  
títulos para os candidatos que desejarem apresentá-los, devendo ser expedido o correspondente protocolo.

8.2 – Também será de responsabilidade da CONTRATADA a disponibilização de equipe treinada destinada ao 
recebimento  dos  títulos,  que  deverão  ser  acondicionados  de  forma  a  preservar  a  inviolabilidade  do(s)  
documento(s) e seu transporte para a devida aferição.

8.3  –  A  constituição  de  Banca  Examinadora  de  Títulos  também  será  de  responsabilidade  da  empresa  
CONTRATADA

9 – DO RESULTADO
9.1 – Para efeito deste concurso, a CONTRATADA deverá emitir as seguintes listagens:

a) relação geral dos candidatos, em ordem de classificação por cargo, contendo número de inscrição, nome, 
RG, CPF, escore bruto e padronizado por disciplina, total de pontos e classificação;

b) listagem de candidatos classificados por cargo da lista geral com respectivas notas obtidas;
c) listagem de candidatos classificados por cargo da lista de deficiente físico com respectivas notas obtidas; 
d) listagem de candidatos reprovados por cargo com respectivas notas obtidas;
e) outras relações que o Município de Cachoeiro de Itapemirim vier solicitar.

10 – DA HOMOLOGAÇÃO E PRAZO DE VALIDAÇÃO DA SELEÇÃO
10.1 –  O resultado final do concurso público será homologado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e 
divulgado por meio de Diário Oficial,  jornal de circulação municipal e nos sites do Município e da empresa 
contratada.

10.2 – O prazo do concurso público será de 01 (um) ano, contados a partir da data de homologação do resultado  
final, podendo ser prorrogado, a critério do Município de Cachoeiro de Itapemirim, uma vez, por igual período. 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, __ de __________ de 2016.

CRISTIANE RESENDE FAGUNDES PARIS
Secretária Municipal de Educação

                                                                                                                                                             



ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO SUGERIDO
 E DESCRIÇÃO DOS CARGOS

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO SUGERIDO

LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS CARGOS PEB-A, PEB-B (LIBRAS) E PEB-C (ARTE)
Compreensão de textos variados. Coerência e coesão referencial  e  sequencial:  relações  entre  as  partes  do  
texto;  identificação  da  tese  do  texto;  relação  entre  tese  e  argumentos. Suporte, gênero e enunciador do  
texto;  função  sócio  comunicativa  de  um  gênero   textual  .   Variação   linguística:  marcas  linguísticas  que  
evidenciam o locutor e o interlocutor do texto; marcas linguísticas  ou  situações  de  uso  que  singularizam  as  
variedades  linguísticas, sociais, regionais e de registro. Nova ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica.  
Classes de palavras  e  suas  flexões.  Verbos:  conjugação,  emprego  dos  tempos,  modos  e vozes  verbais. 
Concordâncias  nominal  e  verbal.  Regências  nominal  e  verbal.  Emprego do  acento  indicativo  da crase.  
Colocação dos pronomes. Emprego dos sinais de pontuação. 

REFERÊNCIAS:
BAGNO, Marcos. Pesquisa na Escola. São Paulo: Loyola, 1998. BECHARA, Evanildo. Lições de Português 
pela Análise Sintática. Editora Lucema. Rio de Janeiro, RJ. 2001. BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática 
Portuguesa.  Editora  Lucema.  Rio  de  Janeiro,  RJ.  2001.  CIPRO  NETO,  Pasquale  e  INFANTE,  Ulisses. 
Gramática da Língua Portuguesa. Editora Scipione. São Paulo, SP. 2003. CUNHA,  Celso  e  CINTRA,  Luiz 
F.  Lingley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Editora Nova Fronteira. Rio de Janeiro, RJ. 2001. 
DIONÍSIO,   Angela .   MACHADO, Anna Rachel. BEZERRA, Maria Auxiliadora. Gêneros textuais e ensino. 
2° ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna. Fundação Getúlio 
Vargas.  Rio de Janeiro,  RJ.  2004.  MARCUSCHI,  Luiz  Antônio.  Produção de texto,  análise de gêneros e 
compreensão.  São Paulo: Parábola Editorial, 2008. TUFANO, Douglas. Guia Prático da Nova Ortografia. 
Disponível  em:   <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php  ?  typePag=novaortografia  >  Acesso 
em 18 jan. 2016. 

LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL PARA TODOS OS CARGOS:

BRASIL. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1.990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil  _ 03/LEIS/L8069.htm  >.   Acesso em 
18 jan. 2016.

______. Ministério da Educação e Cultura. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9394, de 20  
de dezembro de 1996. Dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  Brasília,  DF: MEC, 1996.  
Acesso em: 03 fev. 2016.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. Lei Municipal nº 6.095 de 07 de abril de 2008. Institui o sistema de cargos, 
vencimentos  e  carreira  dos  servidores  e  dos  empregados  públicos  municipais  […]   Disponível  em:  < 
http://leis.cachoeiro.es.gov.br:8081/images/leis   /html/L60952008.html  >. Acesso em 19 jan. 2016.

______.  Lei Municipal nº 7.196, de 12 de maio de 2015. Cria o cargo de cuidador e dá outras providências. 
Disponível  em:  <http://leis.cachoeiro.es.gov.br:8081/images/leis/html/   L71962015.htm  >.  Acesso  em:  20  jan. 
2016.

______. Lei  Municipal nº 7217 de 26 de junho de 2015. Dispõe sobre o Plano Municipal de Educação – PME 
e dá outras providências.  Acesso em:  <http://leis.cachoeiro.es.gov.br:8081/images/leis/html/L72172015.html>. 
Acesso em: 20 jan. 2016.

______. Regimento Comum das Unidades de Ensino de Cachoeiro de Itapemirim . Resolução nº 01/2014 do 
Conselho  Municipal  de  Educação.  Disponível  em: 
<http://www.cachoeiro.es.gov.br/transparencia/diario/arq/Diario4648-07.PDF>. Acesso em  20 jan. 2016.
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CARGO: PEB-A
Conteúdos  Específicos: eixos  norteadores:  Interações  e  a  brincadeira:  experiências  sensoriais,  expressivas, 
corporais.  Movimentação  ampla  e  respeito  pelos  ritmos  e  desejos  da  criança.  Conhecimento  das  diferentes 
linguagens:  escrita,  oral,  plástica,  corporal,  imagética  e  artística.  Gêneros  textuais  orais  e  escritos.  Relações 
quantitativas, medidas, formas e orientações espaços temporais. Diversidade. Mundo físico e social, ao tempo e à  
natureza. Interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema,  
fotografia,  dança, teatro,  poesia e literatura.  Biodiversidade:  interação,  cuidado, preservação e conhecimento. 
Sustentabilidade  da  vida  na  Terra,  assim  como  o  não  desperdício  dos  recursos  naturais.  Interação  e  o 
conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras. Pressupostos da aprendizagem e 
do ensino de alfabetização. As capacidades linguísticas da alfabetização. A leitura e a escrita. Literatura Infantil.  
Características de um projeto. O jogo e a educação infantil. A brincadeira de faz de conta: lugar do simbolismo, 
da  representação  e  do  imaginário.  Musicalização.  Construtivismo.  Psicogênese.  Dialogicidade.  Processo  de 
construção:  a  aprendizagem;  desenvolvimento  e  conhecimento.  Didática:  o  papel  do  professor;  currículo  e 
desenvolvimento humano. Currículo e avaliação. O conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade. A prática 
educativa.  A  função  social  do  ensino.  As  relações  interativas  em  sala  de  aula.  Teorias  da  aprendizagem. 
Pensadores  da  educação.  Atividade  lúdica  no desenvolvimento  infantil.  Psicomotricidade  e  desenvolvimento 
infantil. A arte na construção do desenvolvimento infantil. Ação educativa na educação infantil. O vínculo afetivo 
no  desenvolvimento  infantil;  Aprendizagem  e  desenvolvimento  infantil.  O  processo  educativo  em  creche. 
Educação inclusiva. Ética pedagógica. Bullying. Textos legais da educação, conforme referências.

REFERÊNCIAS:
BARBOSA, M. C. S. & HORN, M. G. da. Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Porto Alegre. Artmed. 
2008.  BRASIL. Crianças   da  natureza.  Disponível  em:  <http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_docman&view=download&alias=7161-2-9-artigo-mec-criancas-natureza-lea-
tiriba&category_slug=dezembro-2010-pdf&Itemid=30192> Acesso em 16 dez. 2015. Brinquedos e brincadeiras 
Disponívelem:<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12451-
publicacao-brinquedo-e-brincadeiras-completa-pdf&category_slug=janeiro-2013-pdf&Itemid=30192>.  Acesso 
em 14 dez. 2015.  Currículo – Ed. Infantil  . Disponível em: <  http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-  
pdf/7153-2-1-curriculo-educacao-infantil-zilma-moraes/file>. Acesso em 16 dez. 2015. Diretrizes Curriculares 
Nacionais  para  a  Educação  Escolar  Quilombola  -  Ed.  Infantil  .  Disponível  em:   
<  http://portal.mec.gov.br/index.phpoption=com_doc     man&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-
basica-nova-pdf&category_slug=abril-2014-pdf&Itemid=30192  (425  a  495)>.  Acesso  em  17  dez.  2015. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Ed. Infantil  . Disponível em: <  http:// portal.mec.gov.br/index.php?  
option=com_docman&view=download&alias=9769-diretrizescurriculares-2012&category_slug=janeiro-2012-
pdf&Itemid=30192>.  Acesso  em  15  dez.  2015.  Educação  do  Campo  na  Ed.  Infantil  .  Disponível  em:   
<http://portal.mec.gov.br/index.php  option=com_docman&view=download&alias=16264-gti-educacao-infantil-
campo-09-04- pdf&category_slug=agosto-2014-pdf&Itemid=30192>.  Acesso em 14 dez.  2015. Ministério  da 
Educação.  Secretaria  da  Educação  Básica. Indicadores  de  qualidade  na  Educação  Infantil. Brasília: 
MEC/SEB, 2009. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Parâmetros Nacionais de Qualidade 
para a Educação Infantil.  v.  1.  Brasília:  MEC/ SEB, 2006.  Secretaria  Municipal  de Educação.  Percursos 
Didáticos. Cachoeiro  de  Itapemirim.  PMCI/SEME/DAPP/GEI.  2012.  Disponível  em: 
<www.cachoeiro.es.gov.br>.  Disponível  em:  <www.cachoeiro.es.gov.br>.  Secretaria  Municipal  de  Educação. 
Proposta  Pedagógica  de  Educação  infantil: uma  experiência  coletiva  em foco.  Cachoeiro  de  Itapemirim. 
PMCI/SEME/DAPP/GEI. 2008.  CORSINO, Patrícia.  Educação Infantil: cotidiano e políticas. Campinas,SP: 
Autores associados, 2009. DIAS, Fátima Regina Teixeira de Salles; FARIA, Vitória Líbia Barreto de. Currículo 
na Educação Infantil:  diálogos com os demais  elementos da Proposta Pedagógica. São Paulo:  Scipione, 
2010. FARIAS, I. M. S. de. et al.  Didática e docência: aprendendo a profissão. Brasília: Liber Livro, 2009. 
GOLDSCHMIED, Elinor; JACKSON, Sonia. Educação de 0 a 3 anos: o atendimento em creche. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. GONTIJO, Cláudia Maria. A escrita infantil. São Paulo: Cortez, 2008. LIBANEO, José Carlos. 
Didática.  São  Paulo:  Cortez,  1992.  LUCKESI,  C.  C.  Avaliação  da  Aprendizagem  escolar:  estudos  e 
proposições. 2. ed., São Paulo: Cortez, 1995.  MAZZOTA, M. J. S.  Educação especial no Brasil: história e 
políticas  públicas.  São  Paulo:  Cortez,  2001.   RODRIGUES,  A.  J.  Contextos  de  aprendizagem  e 
integração/inclusão de alunos com necessidades educativas especiais. In: RIBEIRO, M. L. S.; BAUMEL, R. 
C. R. (Org.) Educação especial: do querer ao fazer. São Paulo: Avercamp, 2003. SHORES, Elizabeth e GRACE, 
Cathy. Manual de Portfólio: um guia passo a passo para o professor.  Porto Alegre: ARTMED Editora, 2001. 
TAILLE, OLIVEIRA E DANTAS , Yves de La, Martha Kohl de, Heloisa. PIAGET, VYGOTSKY E WALLON. 
Teorias Psicogenéticas em discussão. 19ª edição. Summus editorial. São Paulo. 1992. ZABALZA, Miguel A. 
Qualidade em educação infantil. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 288 p. 
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Cargo: PEB-B (LIBRAS)
Conteúdos  específicos:  eixos  norteadores:  interações  e  a  brincadeira.  Experiências  sensoriais,  expressivas, 
corporais.  Movimentação  ampla  e  respeito  pelos  ritmos  e  desejos  da  criança.  Conhecimento  das  diferentes 
linguagens:  escrita,  oral,  plástica,  corporal,  imagética  e  artística.  Gêneros  textuais  orais  e  escritos.  Relações 
quantitativas, medidas, formas e orientações espaços temporais. Diversidade. Mundo físico e social, ao tempo e à  
natureza. Interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema,  
fotografia,  dança, teatro,  poesia e literatura.  Biodiversidade:  interação,  cuidado, preservação e conhecimento. 
Sustentabilidade  da  vida  na  Terra,  assim  como  o  não  desperdício  dos  recursos  naturais.  Interação  e  o 
conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras. Pressupostos da aprendizagem e 
do ensino de alfabetização. As capacidades linguísticas da alfabetização. Avaliação do processo de alfabetização.  
A leitura e a escrita. Formas de organização dos conteúdos. Características de um projeto. O jogo e a educação  
infantil. A brincadeira de faz de conta: lugar do simbolismo, da representação e do imaginário. Musicalização.  
Construtivismo.  Psicogênese.  Dialogicidade.  Processo  de  construção:  a  aprendizagem,  desenvolvimento  e 
conhecimento. Didática: o papel do professor. Currículo e desenvolvimento humano. Currículo e avaliação. O 
conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade. Respeito e autoridade. Autoridade e autonomia. Ensinar, uma 
arte e uma ciência.  A prática educativa.  A função social do ensino. As relações interativas em sala de aula.  
Avaliação.  Teorias da aprendizagem. Pensadores  da educação.  Atividade lúdica no desenvolvimento infantil.  
Psicomotricidade  e  desenvolvimento  infantil.  A  arte  na  construção  do  desenvolvimento  Infantil.  Literatura 
infantil. Ação Educativa na educação infantil. O vínculo afetivo no desenvolvimento infantil. Aprendizagem e 
desenvolvimento  infantil.  O  processo  educativo  em  creche.  Educação  inclusiva.  Ética  pedagógica.  Temas 
transversais. Bullying.  Concepções de educação e escola. Tendências  educacionais  na sala de aula: correntes 
teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento. Processo ensino – aprendizagem: papel do 
educador, do educando,  da  sociedade. Educação  inclusiva. Concepção de educação e da prática pedagógica nas 
séries  iniciais  do  ensino  fundamental.  O  processo  ensino  –  aprendizagem.  Orientações  metodológicas:  as 
diferentes  áreas  do  conhecimento,  alfabetização,  leitura  e  escrita;  a  criança,  o  número  e  os  jogos;  visão  
transversal  e  interdisciplinar   do  conhecimento.  Articulações  entre  educação  infantil  e  ensino  fundamental. 
Currículo: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Planejamento: a realidade escolar; o planejamento 
e o projeto pedagógico  da  escola.  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCNs) Lei  de Diretrizes  e  Bases  da 
Educação Nacional (LDB) e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Textos legais da educação, conforme 
referências.

REFERÊNCIAS:
BARBOSA, M. C. S. & HORN, M. G. da. Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Porto Alegre. Artmed. 
2008. BRANDÃO,  Ana  Carolina  P.;  ROSA,  Ester  (org.)  Leitura  e  produção  de textos na alfabetização. 
Belo  Horizonte:  Autêntica,   2005.   Disponível  em:  <http://www.ufpe.br/ceel/e>.  Acesso  em 14  dez.  2015. 
BRASIL.  Educação  do  Campo  na  Ed.  Infantil.  Disponível  em:  <http://portal.mec.gov.br/ index.php 
option=com_docman&view=download&alias=16264-gti-educacao-infantil-campo-09-04-
pdf&category_slug=agosto-2014-pdf&Itemid=30192>.  Acesso  em  14  dez.  2015.  ______.  Brinquedos  e 
brincadeiras.  Disponível  em:  <http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_docman&view=download&alias=12451-publicacao-brinquedo-e-brincadeiras-completa-
pdf&category_slug=janeiro-2013-pdf&Itemid=30192>.  Acesso  em  14  dez.  2015.______.Diretrizes 
Curriculares  Nacionais  para  a  Ed.  Infantil. Disponível  em:  <http://portal.mec.gov.br/index.php?option 
=com_docman&view=download&alias=9769-diretrizescurriculares-2012&category_slug=janeiro-2012-
pdf&Itemid=30192>. Acesso em 15 dez. 2015. ______. Educação Infantil e práticas promotoras de igualdade 
racial.  Disponível  em:  <http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_docman&view=download&alias=11284-revistadeeducacaoinfantil  -2012&category_slug=agosto-
2012-pdf&Itemid=30192>.  Acesso  em  16  dez.  2015.  ______.  Currículo  –  Ed.  Infantil  .  Disponível  em:   
<  http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7153-2-1-curriculo-educacao-infantil-zilma-moraes/file  >. 
Acesso em 16 dez. 2015. ______.  Crianças da natureza. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com  _  docman&view=download&alias=7161-2-9-artigo-mec-criancas-natureza-lea-  
tiriba&category_slug=dezembro-2010-pdf&Itemid=30192>  Acesso  em  16  dez.  2015.  ______.  Diretrizes 
Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Escolar  Quilombola  -  Ed.  Infantil.  Disponível  em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.phpoption=com_doc man&view=download&  alias=15548-d-c-n-educacao-
basica-nova-pdf&category_slug=abril-2014-pdf&Itemid=30192 (425 a 495)>. Acesso em 17 dez. 2015. ______. 
Ministério  da  Educação.   Diretrizes  Nacionais  para  a  Educação  Básica;  Diversidade  e Inclusão. 
Secretaria  de  Educação  Continuada,  Alfabetização,  Diversidade  e  Inclusão.  Brasília: Secretaria de Educação 
Especial,  2013.  ______.   Secretaria   de  Educação   Fundamental.   Parâmetros   Curriculares   Nacionais: 
introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 
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Secretaria  Municipal  de Educação.  Percursos Didáticos.  Cachoeiro de Itapemirim. PMCI/SEME/DAPP/GEI. 
2012.  Disponível  em:  <www.cachoeiro.es.gov.br>.  ______.  Secretaria  Municipal  de  Educação.  Proposta 
Pedagógica  de  Educação  infantil:  uma  experiência  coletiva  em  foco.  Cachoeiro  de  Itapemirim. 
PMCI/SEME/DAPP/GEI.  2008.  Disponível  em:  <www.cachoeiro.es.gov.br>.  CORSINO,  Patrícia.  Educação 
Infantil:  cotidiano e políticas.  Campinas,  SP:  Autores  associados,  2009.  DIAS,  Fátima Regina  Teixeira de 
Salles; FARIA, Vitória Líbia Barreto de. Currículo na Educação Infantil: diálogos com os demais elementos 
da Proposta Pedagógica. São Paulo: Scipione, 2010. FERREIRO, Emília. TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da 
língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985.  FERREIRO, Emília.  Reflexões sobre alfabetização. São 
Paulo: Cortez, 2001. GONTIJO, Cláudia Maria. A escrita infantil. São Paulo: Cortez, 2008. KAMII, Constance. 
A criança e o número: Implicações Educacionais da Teoria de Piaget para a Atuação Junto a Escolares de 
4 a 6 anos. Campinas, São Paulo: Papirus, 1990.  LIBANEO, José Carlos.  Didática. São Paulo: Cortez, 1992. 
LUCKESI, C. C. –  Avaliação da Aprendizagem escolar: estudos e proposições. 2. ed., São Paulo: Cortez, 
1995. MAZZOTA, M. J. S.  Educação especial no Brasil: história e políticas públicas.  São Paulo: Cortez, 
2001.  MORETTO,    Vasco,  Planejamento: Planejando para o descobrimento de competências.   Editora 
Vozes. RODRIGUES, A. J.  Contextos de aprendizagem e integração/inclusão de alunos com necessidades 
educativas especiais. In: RIBEIRO, M. L. S.; BAUMEL, R. C. R. (Org.) Educação especial: do querer ao fazer. 
São Paulo: Avercamp, 2003. SHORES, Elizabeth e GRACE, Cathy.  Manual de Portfólio: um guia passo a 
passo para o professor. Porto Alegre:  ARTMED Editora,  2001. ZABALA,  A.  A prática educativa: como 
ensinar.  - Porto Alegre: Artmed, 1998.ZABALZA, Miguel A. Qualidade em educação infantil. Porto Alegre: 
ArtMed, 1998. 288 p.

Cargo: PEB-C (ARTE)
Conteúdos específicos: cultura, expressão, estética e poética da Arte mundial e brasileira; Ensino da Arte no 
Brasil: história, conceitos, fundamentos legais, tendências, abordagens e propostas metodológicas; Metodologia 
de ensino da Arte: conteúdos, objetivos, métodos de ensino e aprendizagem e avaliação; Teoria e prática da Arte  
em diferentes  linguagens  artísticas  (Artes  Visuais,  Música,  Dança  e  Teatro);  Lei  Nº  10.639/2003 e  Lei  Nº  
11.645/2008 e  suas  implicações  na  Arte;  A cultura  popular  brasileira:  formação  história,  multiculturalismo; 
História da Arte geral e brasileira; Teoria e prática da percepção, composição, linguagem gráfica, cor, desenho,  
modelagem, fotografia, pintura, gravura e escultura. Textos legais da educação, conforme referências. 

Referências:
ARGAN, Giulio Carlo.  Arte Moderna: Do Iluminismo aos Movimentos Contemporâneos. São Paulo: Cia. 
das Letras.  BARBOSA, Ana Mae.  A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos tempos. São Paulo: 
Perspectiva. BARBOSA, Ana Mae (org.).  Arte-educação no Brasil: das origens ao modernismo. São Paulo: 
Perspectiva,  1978. BENJAMIM, Walter.  A modernidade e os modernos. Rio de Janeiro:  Tempo brasileiro, 
1975.  BRASIL. Ministério da Educação e Cultura.  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 
9394, de 20 de dezembro de 1996. Dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF: 
MEC, 1996. Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte – Ensino do primeiro ao quarto ciclo (1ª a 8ª série) – 
Secretaria  de  Educação  Fundamental  –  Brasília:  MEC/SEF,  1997.  Disponível  em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro06.pdf>.  Acesso  em:  03  fev.  2016.  Referencial  Curricular 
Nacional para Educação Infantil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental 
– Brasília. MEC/SEF, 1998. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf>. Acesso 
em: 03 fev. 2016. BUORO, Anamelia Bueno. Olhos que pintam: a leitura da imagem e o ensino da arte. São 
Paulo: Cortez, 2002. FUSARI & FERRAZ. Arte na educação escolar. São Paulo: Cortez, 1992. GOMBRICH, 
E.H.  A história da arte. 16. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. IAVELBERG, Rosa.  O desenho cultivado da 
criança: prática e formação de educadores. Porto Alegre: Zouk, 2006. JANSON, H.W. História da Arte. 4. 
Ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. MARTINS, Mirian C. F. D. Didática do ensino de arte: a 
língua do mundo: poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998. OSTROWER, Fayga. Universos da 
arte. Rio de Janeiro: Campus. ROSSI, Maria Helena W. Imagens que falam: leitura da arte na escola. Porto 
Alegre: Mediação. SCHWARTZ, Lília M. O Sol do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 2008. 
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Cargo: CUIDADOR
Conteúdos Específicos: Noções de primeiros socorros: conceito e procedimentos preliminares; procedimentos a 
serem adotados em casos de asfixia, envenenamento, desmaios, convulsões, queimaduras, hemorragias e traumas. 
Procedimentos  no  manuseio  de  sonda  nasogástrica.  Noções  sobre  deficiência  intelectual.  Noções  sobre 
deficiência física. Noções sobre deficiência visual. Noções sobre deficiência auditiva. Noções sobre Transtorno 
Global do Desenvolvimento. Textos legais da educação, conforme referências. Língua Portuguesa (nível ensino 
médio). Características da língua escrita/língua falada (estudo comparativo de texto). Tipos de textos: descritivo; 
narrativo;  dissertativo.  Figuras  de  Linguagem.  Conotação  e  denotação.  Ortografia.  Cognatos,  homônimos  e 
parônimos; sinônimos e antônimos. Relação entre a classificação de palavras quanto à sílaba tônica. Encontros 
vocálicos.  Acentuação  gráfica.  Divisão  silábica.  Encontro  consonantal  e  dígrafo.  Radicais  gregos  e  latinos 
(noções). Morfologia: reconhecimento das classes gramaticais. Pontuação. Funções da linguagem. Interpretação 
de textos. Estudo e análise dos gêneros textuais: artigo de opinião, crônica, editorial, carta argumentativa, tirinha, 
charge,  anedota,  verbete.  Elementos,  de  organização  textual:  coesão,  coerência,  progressão,  continuidade, 
informatividade,  credibilidade.  Adequação  da  linguagem  de  acordo  com a  situação  comunicativa.  Variação 
linguística. Estudo dos períodos simples e composto: aspectos sintáticos e semânticos. Valores  semânticos dos 
conectivos. Pontuação.  Raciocínio Lógico Matemático (nível ensino médio).  Conjuntos: conceitos; operações; 
problemas.  Conjuntos  numéricos  fundamentais.  Funções  do  primeiro  grau:  conceito,  interpretação  gráfica  e 
solução da equação. Funções do segundo grau:  conceito,  interpretação gráfica e solução da equação. Função 
exponencial:  notação  e  interpretação  da  equação.  Função  logarítmica:  notação  e  interpretação  da  equação.  
Geometria analítica: ponto e reta, coordenadas de ponto médio de um segmento, condição de alinhamento entre 
pontos, área retângulo, reta, equação da reta e relações angulares. Geometria espacial: retas, semi retas, plano,  
semiplano,  segmentos,  ângulos  e  relações  entre  ângulos,  paralelismo  e  perpendicularismo.  Ortogonalidade, 
distâncias no espaço. Sólidos geométricos: conceito; elementos; classificação; áreas e volumes. Área de figuras  
planas: triângulos, quadriláteros, circunferências, trapézios, polígonos e círculo. Corpos redondos: cilindro, cone 
e esfera.  Poliedros:  convexos e não convexos. Prismas e pirâmides.  Aplicações  dos teoremas de Tales  e de  
Pitágoras.  Funções trigonométricas:  trigonometria  na circunferência:  funções seno, cosseno e tangente de um 
arco:  funções  trigonométricas.  Números  complexos,  conceito,  operações  e  representação  trigonométrica. 
Relações  trigonométricas.  Matemática  financeira:  porcentagem,  acréscimos  e  descontos  sucessivos,  juros  e 
funções. Aplicação de regra de três. Equações polinomiais: conceitos, equações, raízes complexas e solução de 
problemas. Medidas de capacidade, comprimento, massa, superfície,  tempo e volume. Matemática comercial:  
razões  e  proporções;  regra  de  três  simples  e  composta;  grandezas  direta  e  inversamente  proporcionais; 
porcentagem e juros simples; divisão em partes proporcionais. 

Referências:
BRASIL. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar – Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação  do  Especial,  Universidade  Federal  do  Ceara.  Disponível  em:  <http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_docman&view=download &alias=7104-fasciculo-2-pdf&Itemid=30192>> Acesso em: 11 jan. 2016. 
Decreto  Federal  nº  nº  5.296/04.  Regulamenta  as  Leis  nos 10.048,  de  8  de  novembro  de  2000,  que  dá 
prioridade de atendimento às pessoas que especifica […].  Cap. II – do Atendimento Prioritário; Cap. III – das 
Condições  Gerais  da  Acessibilidade.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/decreto/d5296.htm>. Acesso em: 02 fev. 2016. Lei Federal nº  13.146/2015. Institui a Lei Brasileira 
de  Inclusão  da  Pessoa  com  Deficiência  (Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência).  Disponível  em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015   -2018/2015/Lei/L13146.htm  >.  Acesso  em:  02  fev.  2016. 
Saberes  e  práticas da inclusão  -  Educação Infantil    – Secretaria  de Educação  Especial  –  SEESP/MEC –   
coletânea. Disponível em: <  http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/introducao.pdf  >. Acesso em 06.jan. 2016. 
BONJORNO, José Roberto; GIOVANNI, José Ruy. Matemática - uma nova abordagem - Vol. 1; Vol. 2 e Vol. 
3 – Trigonometria, Ed. FTD, São Paulo, 2011, 400 p.  CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. Portaria Municipal nº 
881/2010.  dispõe sobre a educação especial  na rede municipal  de ensino de Cachoeiro  de Itapemirim.  
Disponível em: <http://leis.cachoeiro.es.gov.br:8081/images/leis/html/P8812010.html> Acesso em: 02. fev. 2016. 
2016. Lei Municipal nº 7.196, de 12 de maio de 2015.  Cria o cargo de cuidador e dá outras providências. 
Disponível  em:  <http://leis.cachoeiro.es.gov.br:8081/images /leis/html/L71962015.html>  Acesso  em:  03  fev. 
2016.  CEREJA, William Roberto & MAGALHÃES, Theresa Cochar.  Texto e interação: Uma proposta de 
produção textual a partir de gêneros e projetos. São Paulo: Atual, 2006. CUNHA, Celso, CINTRA, Lindley. 
Nova  gramática  do  português  contemporâneo.  Rio  de  Janeiro:  Nova  Fronteira,  1985.  SACCONI,  Luiz 
Antônio. Nossa gramática contemporânea. São Paulo: Escala Educacional, 2004. SAVIOLI, S.; FIORIN J. J. 
Lições  de  texto:  leitura  e  redação.  São  Paulo:  Ática,  1996.  TUFANO,  Douglas. Guia  Prático  da  Nova 
Ortografia.  Disponível  em:  <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php  ?   
typePag=novaortografia> Acesso em 18 jan. 2016. 
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ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 

PEB-A
Grupo Ocupacional: Cargos da Educação Básica
Grupo Salarial/Classe/Nível: Conforme Lei 6095/2008
Descrição do cargo: Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar trabalhos 
de docências relativas a sua área de habilitação profissional em classes da etapa da Educação Infantil, na faixa 
etária de 0 a 3 anos de idade, envolvendo conhecimentos gerais e específicos ligados à área de Educação Básica,  
em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento do Ensino Público Municipal.

Atribuições genéricas: Todo professor,  atuando da Rede Municipal  de Ensino de Cachoeiro de Itapemirim, 
deverá: participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Unidade Educacional, 
em consonância com o programa político/pedagógico da Rede Municipal  de Educação;  elaborar  e cumprir o 
Plano  de Ensino segundo o Projeto Pedagógico;  zelar  pela aprendizagem das crianças,  inclusive planejando 
antecipadamente,  sempre que possível, suas ausências e organizando as atividades que deverão ser realizadas 
com as crianças; participar de todas as reuniões pedagógicas e demais reuniões programadas pela direção da  
escola; participar de programas de formação continuada oferecido pela Secretaria Municipal de Educação, escola 
e outros; atuar como protagonista do trabalho coletivo, participando dos períodos dedicados ao planejamento, a  
execução  e  avaliação,  estabelecendo um diálogo permanente  com a  comunidade,  a  família  e  os  colegiados;  
participar  de  programas  de  avaliação  escolar  ou  institucional  da  Rede  Municipal  de  Educação;  atender  às  
particularidades do desenvolvimento da criança, inclusive das crianças com necessidades especiais; atuar com 
ética e compromisso, focando a construção/o bem social; fazer uso dos diversos recursos didáticos e tecnológicos 
na prática pedagógica.

Atribuições  específicas: Compreende,  especificamente,  cuidar  e  educar  crianças  de 0 a  3  anos nas  Escolas 
Municipais de Educação Infantil; orientar e auxiliar as crianças no que se refere a higiene pessoal e alimentação;  
garantir horário para repouso, respeitando-se o ritmo biológico das crianças; zelar pela segurança das crianças na 
Instituição; observar a saúde e o bem-estar das crianças e fazer os encaminhamentos que se fizerem necessários; 
comunicar  aos  pais  os  acontecimentos  relevantes  do  dia;  garantir  o  atendimento  adequado  segundo  às 
necessidades e características das crianças; levar ao conhecimento da direção qualquer incidente ou dificuldade  
ocorridos; apurar a frequência diária das crianças; realizar atividades lúdicas e pedagógicas que favoreçam as 
aprendizagens infantis; organizar registros de observações das crianças; acompanhar e avaliar sistematicamente o  
processo educacional; participar de atividades extra-classe; planejar, registrar e executar atividades específicas do 
trabalho pedagógico  no cotidiano da Educação Infantil,  contribuindo para o aprimoramento da qualidade do 
ensino; proporcionar a criança, o acesso às diferentes linguagens e às práticas sociais historicamente produzidas; 
planejar  e  mediar  a  realização  de  jogos  e  brincadeiras,  objetivando  a  experimentação  do  lúdico  e  o  
desenvolvimento da capacidade da criança; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de  
complexidade.

PEB-B (LIBRAS)
Grupo Ocupacional: Cargos da Educação Básica
Grupo Salarial/Classe/Nível: Conforme Lei 6095/2008
Descrição do cargo: Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar trabalhos 
de docências relativas a sua área de habilitação profissional em classes da etapa da Educação Infantil, na faixa 
etária de 4 a 5 anos de idade, e nos anos iniciais da etapa do Ensino Fundamental, envolvendo conhecimentos  
gerais e específicos ligados à área de Educação Básica, em benefício do exercício das funções necessárias ao 
adequado funcionamento do Ensino Público Municipal.
Atribuições genéricas: Todo professor,  atuando da Rede Municipal  de Ensino de Cachoeiro de Itapemirim, 
deverá: participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Unidade Educacional, 
em consonância com o programa político/pedagógico da Rede Municipal  de Educação;  elaborar  e cumprir o 
Plano  de  Ensino  segundo  o  Projeto  Pedagógico;  zelar  pela  aprendizagem  dos  alunos,  inclusive  planejando 
antecipadamente,  sempre que possível, suas ausências e organizando as atividades que deverão ser realizadas 
com os alunos;  participar  de todas as  reuniões  pedagógicas  e  demais  reuniões  programadas pela direção  da  
escola; participar de programas de formação continuada oferecido pela Secretaria Municipal de Educação, escola 
e outros; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias e comunidade além de participar  
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; participar 
de programas de avaliação escolar ou institucional da Rede Municipal de Educação; atender às dificuldades de 

                                                                                                                                                             



aprendizagem  do  aluno,  inclusive  dos  alunos  com necessidades  especiais;  atuar  com ética  e  compromisso, 
focando  a  construção/o  bem  social;  fazer  uso  dos  diversos  recursos  didáticos  e  tecnológicos  na  prática 
pedagógica.

Atribuições específicas: Compreende, especificamente, orientar e auxiliar as crianças no que se refere a higiene 
pessoal;  realizar  atividades lúdicas  e  pedagógicas  que favoreçam as aprendizagens  infantis;  proporcionar,  ao 
aluno, o acesso às diferentes  linguagens e às práticas sociais historicamente produzidas;  planejar  e mediar a  
realização de jogos e brincadeiras, objetivando a experimentação do lúdico e o desenvolvimento de capacidades  
do  aluno;  incentivar  e  desenvolver  os  pensamentos  científico  e  lógico-matemático,  por  meio  de  pesquisa  e  
experimentação; fazer uso dos diversos recursos didáticos e tecnológicos na práxis pedagógica; acompanhar e 
avaliar,  com a equipe pedagógica e com o Professor de Educação Física, quando esse constar do quadro da  
EMEB, o desenvolvimento integral  do aluno por meio de um enfoque processual;  executar  outras atividades 
correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.

PEB – C (ARTE)
Grupo Ocupacional: Cargos da Educação Básica
Grupo Salarial/Classe/Nível: Conforme Lei 6095/2008
Descrição do cargo: Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar trabalhos 
de  docências  relativas  a  sua  área  de  habilitação  profissional  em classes  de  anos  finais  da  etapa  do  Ensino 
Fundamental, envolvendo conhecimentos gerais e específicos ligados à área de Educação Básica, em benefício do 
exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento do Ensino Público Municipal.

Atribuições genéricas:  Todo professor,  atuando da Rede Municipal  de Ensino de Cachoeiro de Itapemirim, 
deverá: participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Unidade Educacional, 
em consonância com o programa político/pedagógico da Rede Municipal  de Educação;  elaborar  e cumprir o 
Plano  de  Ensino  segundo  o  Projeto  Pedagógico;  zelar  pela  aprendizagem  dos  alunos,  inclusive  planejando 
antecipadamente,  sempre que possível, suas ausências e organizando as atividades que deverão ser realizadas 
com os alunos;  participar  de todas as  reuniões  pedagógicas  e  demais  reuniões  programadas pela direção  da  
escola; participar de programas de formação continuada oferecido pela Secretaria Municipal de Educação, escola 
e outros; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias e comunidade além de participar  
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; participar 
de programas de avaliação escolar ou institucional da Rede Municipal de Educação; atender às dificuldades de 
aprendizagem  do  aluno,  inclusive  dos  alunos  com necessidades  especiais;  atuar  com ética  e  compromisso, 
focando  a  construção/o  bem  social;  fazer  uso  dos  diversos  recursos  didáticos  e  tecnológicos  na  prática 
pedagógica.

Atribuições específicas: Compreende, especificamente, orientar as crianças no que se refere a higiene pessoal;  
realizar atividades lúdicas e pedagógicas que favoreçam as aprendizagens; proporcionar ao aluno o acesso às 
diferentes linguagens e às práticas sociais historicamente produzidas; planejar e mediar a realização de jogos e 
brincadeiras, objetivando a experimentação do lúdico e o desenvolvimento de capacidades do aluno; incentivar e  
desenvolver os pensamentos científico e lógico-matemático, por meio de pesquisa e experimentação; fazer uso 
dos  diversos  recursos  didáticos  e  tecnológicos  na  práxis  pedagógica;  acompanhar  e  avaliar  com  a  equipe 
pedagógica, o desenvolvimento integral do aluno por meio de um enfoque processual; dominar e trabalhar os 
componentes curriculares específicos baseado em princípios éticos, na  perspectiva crítico dialógica e articulação 
teoria-prática, de base nacional comum e/ou municipal; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e 
grau de complexidade.

CUIDADOR
Grupo Ocupacional: Cargo de Apoio à Educação Básica
Grupo Salarial/Classe/Nível: Conforme Lei 7196, de 12 de maio de  2015.
Descrição do cargo:  Auxiliar na realização de atividades de natureza multifuncional, a fim de executar,  sob 
orientação,  diversos  trabalhos auxiliares  e  de apoio à ação  educativa nas  unidades de ensino municipal,  em 
crianças com deficiência, zelando pela higiene, alimentação, segurança e saúde dos alunos com ações operativas 
de limpar, cuidar, vigiar, orientar, controlar, transportar, utilizar, caminhar, manusear e aplicar, em benefício de 
favorecer  a autonomia dos alunos atendidos,  contribuindo para a inclusão dos mesmos na Educação Pública 
Municipal.

                                                                                                                                                             



Atribuições genéricas: Conhecer as deficiências dos alunos atendidos, junto com o regente de sala e demais 
segmentos da escola; Auxiliar e participar da promoção da autonomia do aluno deficiente no desenvolvimento de 
ações propostas pela escola, em todos os componentes curriculares e momentos desenvolvidos, bem como ações  
que visem o atendimento das necessidades básicas do aluno em relação às Atividades da Vida Diária (AVD),  
priorizando a permanência do aluno junto aos demais colegas, garantindo assim a inclusão; Ministrar, de acordo 
com a prescrição médica, remédios e tratamentos que não exijam conhecimentos especializados; Promover, nos 
horários  determinados,  a  alimentação,  higiene  corporal  e  bucal  dos  alunos  atendidos,  entre  outras  ações  
relacionadas  aos serviços educacionais;  inclusive,  se necessário,  alimentação e cuidados referente  ao uso de  
sonda (neste caso cabe orientações complementares); Colaborar e participar de festas, eventos comemorativos, 
atividades  lúdicas  dos  alunos  atendidos,  no  horário  destinado  ao  recreio  e  outras  atividades  extraclasse 
desenvolvidas nas unidades  no Município, priorizando a inclusão dos mesmos; Dar apoio aos professores no que 
concerne a projetos e atividades a que se propõem realizar, garantindo a inclusão do aluno em todas as atividades; 
Promover a interação entre os alunos deficientes  com os demais alunos e segmentos da escola;  Atuar  como 
facilitador  na execução das atividades propostas pelo professor regente; Fazer registros de ações  significativas  
do aluno, diariamente;  na eventual  ausência do aluno alvo do atendimento especializado, auxiliar   professor  
regente de turma da escola, conforme orientação do gestor.

Atribuições específicas: Acompanhar e auxiliar a pessoa/aluno com deficiência severamente comprometida no 
desenvolvimento das atividades rotineiras, cuidando para que ela tenha suas necessidades básicas (fisiológicas e 
afetivas) satisfeitas, fazendo por ela somente as atividades que ela não consiga fazer de forma autônoma; Atuar 
como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe da escola; Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa  
cuidada; Auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene;  Estimular e ajudar na alimentação e na constituição de 
hábitos  alimentares;  Auxiliar  na  locomoção;  Realizar  mudanças  de  posição  para  maior  conforto  da  pessoa;  
Comunicar à equipe da escola sobre quaisquer alterações de comportamento da pessoa cuidada que possam ser  
observadas; Acompanhar outras situações que se fizerem necessárias para a realização das atividades cotidianas 
da pessoa com deficiência durante a permanência na escola.

                                                                                                                                                             



ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO

À 
Comissão Municipal de Licitação de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Ref.: Tomada de Preços nº. ___/2016

PROPOSTA COMERCIAL

Item Descritivo Valor Inscrição Valor Total

1 Contratação de Empresa para Realização de Concurso Público 
de Provas  e  Títulos  para provimento  de cargos da categoria 
“Educação Básica” e “Apoio à Educação Básica” do Município 
de Cachoeiro de Itapemirim.

Serão disponibilizadas 209 (duzentas e nove) vagas, sendo:
 158 vagas para Professor PEB-A;
 02 vagas para Professor PEB-B libras;
 24 vagas para Professor PEB-C Artes;
 25 vagas para Cuidador.

Estimativa de Inscrições para o Concurso
 PEB-A – 2300 inscrições
 PEB-B Libras – 220 inscrições
 PEB-C Artes – 650 inscrições
 Cuidador – 1430 inscrições

Total estimado de inscrições: 4600 inscrições 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, __ de __________ de 2016.

Assinatura do Responsável Legal
_________________________________________________
(identificação/qualificação)

                                                                                                                                                             



ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO
(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Cachoeiro de Itapemirim/ES, _____ de _______________ de 2016.

Ao
Presidente da Comissão de Licitação da PMCI

Assunto: Credenciamento para a participação na TOMADA DE PREÇO nº. 003/2016.

O(s)  abaixo-assinado(s),  na  qualidade  de  responsável(is)  legal(is)  pela  Empresa 
__________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 
______________________________vem  pela  presente,  informar  a  V.Sªs,  que  o(a)  Srº.(ª) 
_____________________________________________,  Carteira(s)  de  identidade  nº(s)  _________________ 
(apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica citada por dia a  
realização da TOMADA DE PREÇO em epígrafe,  podendo para tanto, assinar propostas de preços,  transigir, 
renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

Assinatura do Responsável Legal
_________________________________________________
(identificação/qualificação)
(nome do representante da empresa com firma reconhecida)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga.

                                                                                                                                                             



ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO

Cachoeiro de Itapemirim/ES, _____ de _______________ de 2016.

Ao
Presidente da Comissão de Licitação da PMCI

Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação na TOMADA DE PREÇO nº.  
003/2016.

O(s)  abaixo-assinado(s),  na  qualidade  de  responsável(is)  legal(is)  pela  Empresa 
__________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 
______________________________  DECLARA,  sob  as  penas  da  lei,  que  satisfaz  plenamente  todas  as 
exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado.

Assinatura do Responsável Legal
_________________________________________________
(identificação/qualificação)

                                                                                                                                                             



ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA 
LICITAR

Ao
Presidente da Comissão de Licitação da PMCI

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2016.

DECLARAÇÃO

......................<<nome da empresa>>..........................., CNPJ N.º ........................, .........<<endereço completo>> 

..................., declara sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a 
sua habilitação na licitação em referência, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local), _____ de _______________ de 2016.

Assinatura do Responsável Legal
_________________________________________________
(identificação/qualificação)

                                                                                                                                                             



ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 
DO ART. 7º. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ao
Presidente da Comissão de Licitação da PMCI

REF: TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2016.

DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ nº ____________, por mediação de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________________ e do CPF 
nº ___________________, DECLARA, para fins do 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, que não emprega menor de dezoito anos  
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(Local), _____ de _______________ de 2016.

Assinatura do Responsável Legal
_________________________________________________
(identificação/qualificação)

                                                                                                                                                             



ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NAS VEDAÇÕES DA LEI 
COMPLEMENTAR 123/2006 e 147/2014

À
Comissão Municipal de Licitação – CML 

Assunto: TOMADA DE PREÇOS nº 003/2016.

DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ nº ____________, por mediação de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. ________________________ e do CPF 
nº.  ___________________,  e  através  do  (a)  seu  (sua)  Contador  (a),  Sr(a)  _________________________, 
portador(a)  da Carteira  de Identidade nº.  ________________________ e do CPF nº. ___________________, 
inscrito no CRC sob o nº ___________, DECLARA, para fins de obtenção dos benefícios da Lei Complementar 
123/2006, não estar incurso em nenhuma das vedações do art. 3º § 4º. da referida lei. 

(Local), _____ de _______________ de 2016.

Assinatura do Responsável Legal
_________________________________________________
(identificação/qualificação)

                                                                                                                                                             



ANEXO VIII – FOLHA DE CÁLCULO DE INDICADORES FINANCEIROS

Ref.: Tomada de Preço nº. 003/2016

Objeto:   Contratação  de  Empresa  para  Realização  de  Concurso  Público  de  Provas  e  Títulos  para 
provimento de cargos do Magistério do Município de Cachoeiro de Itapemirim

Em atendimento ao item ___________ das Condições Específicas do Edital de Pregão Presencial em referência  
apresentamos abaixo, com base no Balanço Patrimonial, os valores do Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de 
Liquidez Corrente (ILC) e Solvência Geral – SG.

Valores a serem transcritos do balanço patrimonial e inseridos nas fórmulas:

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG
O Índice de Liquidez Geral mínimo exigido é de 1,0 (hum inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula 
matemática,  tendo  por  base  os  dados  constantes  do  respectivo  Balanço  Patrimonial,  apresentado  como 
DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA.

ILG = (AC + RLP) ÷ (PC + ELP)
ILG =

B) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC
O Índice de Liquidez Corrente mínimo exigido é de 1,0 (hum inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula 
matemática,  tendo  por  base  os  dados  constantes  do  respectivo  Balanço  Patrimonial,  apresentado  como 
DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA.

ILC = AC ÷ PC
ILC =

C) SOLVÊNCIA GERAL – SG 
A Solvência Geral mínima exigido é de 1,0 (hum inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula matemática,  
tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial, apresentado como DOCUMENTO DE 
HABILITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA.

SG = AT ÷ (PC + ELP)
SG = 

___________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
Cargo e Função
FIRMA LICITANTE / CNPJ

                                                                                                                                                             



ANEXO IX – TERMO DE CONTRATO

Contrato nº. _______/___
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, E A 
EMPRESA________________________________________________________,  cujo objeto é a  Contratação 
de Empresa  para  Realização de Concurso Público de Provas  e Títulos  para provimento  de cargos da 
categoria “Educação Básica” e “Apoio à Educação Básica” do Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Jerônimo Monteiro, nº. 32, Centro, Cachoeiro de  
Itapemirim/ES – Palácio Bernardino Monteiro,  inscrito no CGC/MF sob o nº. 27.165.588/0001-90, neste ato 
representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS, brasileiro, casado, portador 
do CPF nº. __________________ e da Carteira de Identidade sob RG nº. ___________, e pelo Procurador Geral  
do Município,  Dr.  MARCO AURÉLIO COELHO, brasileiro,  casado,  advogado,  inscrito na OAB/ES sob nº. 
_______, portador do CPF nº. ____________, nomeado pelo Decreto Municipal nº. _____ de ___/___/_____, 
através da  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, 
representada  pela  sua  titular  Sra.  SORAYA HATHUM  DE  ALMEIDA  (qualificação),  nomeada  através  do 
Decreto Municipal nº. ______ de ____/____/____, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - SEME, representada pela sua titular Sra. Cristiane Resende Fagundes Paris (qualificação),  
nomeada  através  do  Decreto  Municipal  nº.  ______  de  ____/____/____, doravante  denominado 
CONTRATANTE,  e,  de  outro  lado,  a  empresa 
__________________________________________________________,  pessoa  jurídica  de  direito  privado, 
inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  ______________________,  com  sede 
_____________________________________________________________________,  representada  neste  ato 
pelos sócios _________________________________________________ (qualificação), doravante denominada 
CONTRATADA, tendo em vista o que consta do processo administrativo sob o nº. 29403/2014, que resultou no  
Edital de TOMADA DE PREÇO Nº ___/2016, e na proposta vencedora, que integram o presente para todos os 
fins, firmam o Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 – O presente contrato tem por objeto Contratação de Empresa para Realização de Concurso Público de 
Provas e Títulos para provimento de cargos da categoria “Educação Básica” e “Apoio à Educação Básica” 
do Município de Cachoeiro de Itapemirim, a conforme especificações do Anexo I do Edital  TOMADA DE 
PREÇO Nº ___/2016, que passa a fazer parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 – Recursos provenientes do Orçamento Municipal 2016 a saber:

 Órgão/Unidade: 17-02     Projeto/Atividade:  2190    Despesa: 3.3.90.39.99.00
 Órgão/Unidade: 17-03     Projeto/Atividade:  2199    Despesa: 3.3.90.39.99.00

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO
3.1 – O valor global do presente contrato é de R$ __________ (valor por extenso), e nele encontram-se inclusos 
todos os custos da prestação de serviços, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes,  
embalagens,  licenças,  despesas de frete,  garantias  e todas as demais despesas necessárias  para prestação dos 
serviços em questão.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE ASSINATURA E VIGÊNCIA, PUBLICAÇÃO DO CONTRATO E 
CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

4.1 – O prazo para assinatura do Contrato é de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da convocação para 
esse fim.

4.2 – O prazo de vigência do contrato terá início no dia subsequente ao de sua assinatura pelas partes envolvidas e 
seu término se dará no dia 31 de dezembro de 2016 ou quando se esgotar seu objeto caso isto ocorra antes do 
prazo suso mencionado,  podendo ser suspenso mediante justificativa devidamente fundamentada emitida pela 
titular da SEME, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas no § 1º do artigo 57 da Lei 8.666/93. Somente se 
iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente.

                                                                                                                                                             



4.3 – O prazo para disponibilização do Edital de Concurso ao público será de 30 (trinta) dias, a contar da entrega  
pelo Município através da Comissão para Acompanhamento e Realização do Concurso Público de todos os dados 
necessários, podendo ser prorrogado, a critério das partes.

4.4  –  O prazo  para  homologação  do  concurso  será  de  120  (cento  e  vinte)  dias,  contados  DA DATA  DE 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL.

4.5 – A publicação do contrato ocorrerá na forma estabelecida no artigo 61 da Lei n. 8.666/93.

4.6  –  A  Secretaria  requisitante  indicará  servidor  responsável  pela  fiscalização  do  Contrato,  solicitação  de 
prestação de serviços objeto do procedimento licitatório.

4.7 – A  CONTRATANTE poderá  solicitar  à  CONTRATADA a  substituição  dos  serviços  em que  forem 
verificados irregularidades relativas a sua qualidade, ou a complementação em caso de irregularidade relativa à  
sua  prestação.  Nestes  casos  o  prazo para  complementação  e/ou  substituição  será  determinado  pela  Unidade 
responsável pelo seu recebimento. 

4.8 – A eventual  reprovação  dos  serviços  ofertados,  em qualquer  fase  de  sua  prestação,  não  implicará  em 
alteração dos demais prazos contratuais, nem eximirá a CONTRATADA da aplicação das multas contratuais a 
que está sujeita.

4.9 – Os prazos de prestação de serviços admitem prorrogação,  a  critério  do setor requisitante,  devendo ser 
justificado por escrito e previamente autorizado pelo responsável, desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

a) Alteração das especificações pela Administração Municipal;
b) Superveniência  de  fato  excepcional  e  imprevisível,  estranho  à  vontade  das  partes,  que  altere  

fundamentalmente as condições de cumprimento do Edital e execução do Contrato;
c) Interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 

Administração Municipal;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93;
e) Impedimento  de  cumprimento  do  Edital  e  execução  do  Contrato  por  fato  ou  ato  de  terceiros,  

reconhecido pela Administração Municipal em documentos contemporâneos a sua ocorrência;
f) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração Municipal, sem prejuízo das sanções legais 

aplicáveis aos responsáveis.

4.10 – A prestação de serviços deverá se dar de acordo com as necessidades da SEME conforme cronograma, na 
qual se atestará a sua prestação, na forma do Artigo 73, inciso II da Lei 8.666/93.

4.11 – Os serviços serão prestados mediante requisição da SEME - Secretaria Municipal de Educação, de acordo  
com suas necessidades, nos dias e horários definidos unilateralmente pela Secretaria, com antecedência mínima 
de 24 (vinte quatro) horas.

4.12  – A  CONTRATADA deverá prestar os serviços da forma solicitada pelo Município, não podendo, EM 
HIPÓTESE ALGUMA, estipular a forma que deverá ser prestada os serviços.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
5.1 – Emitir a Nota de Empenho.

5.2 – Fornecer à  CONTRATADA, junto com cópia da Nota de Empenho, todos os elementos que possam ser 
indispensáveis a prestação de serviços objeto deste contrato.

5.3 – Atestar a prestação dos serviços objeto do certame, no que tange a sua qualidade e quantidade, observando 
as condições estabelecidas neste Contrato.

5.4 – Designar, previamente, servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato.

5.5 – Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos estabelecidos na Cláusula Oitava deste Contrato.

                                                                                                                                                             



CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 – Prestar os serviços  descritos na Cláusula Primeira deste instrumento contratual, conforme especificados no 
Anexo I que integra o presente Contrato. 

6.2 – Aceitar,  nas  mesmas condições contratuais,  os  acréscimos e supressões que se fizerem necessários  na 
prestação de serviço, até o limite estabelecido na legislação em vigor.

6.3 –  Responsabilizar-se pelo integral prestação de serviço objeto deste contrato, inclusive no que se referir a 
observância da legislação em vigor.

6.4 – Substituir ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, os objetos em que se verificarem vícios  
de qualidade e/ou quantidade.

6.5  –  Responsabilizar-se  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,  comerciais  e  demais  ônus 
necessários à execução do Contrato.

6.6  –  Responsabilizar-se  civil  e  penalmente  pelos  danos  causados  diretamente  ao  CONTRATANTE ou  a 
terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa ou dolo na  execução  do Contrato,  não incluindo esta  responsabilidade  à 
fiscalização.

6.7 –  Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.8 – Permitir e facilitar a fiscalização do Contrato, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e  
esclarecimentos solicitados.

6.9 – Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do recebimento da fatura.

6.10 – Cercar seus empregados de garantias e proteções legais, nos termos da legislação trabalhista, inclusive em 
relação à higiene,  segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e 
proteção individual,  no que couber,  a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por 
qualquer motivo estejam envolvidos com a prestação de serviço contratual.

6.11 – A CONTRATADA deverá registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente Contrato, de 
tudo dando ciência à CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão.

6.12 – A CONTRATADA deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e irrestritos, compatíveis com 
o objeto deste Contrato, que ficará responsável para responder junto ao CONTRATANTE, acerca de quaisquer 
falhas ou dúvidas ocorridas durante a vigência do Contrato,  ficando desde já acordado que o mesmo deverá 
reportar-se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalização.

6.13 – A  CONTRATADA  deverá responsabilizar-se pela sua conduta ética, durante as horas de trabalho, de 
forma a manter o devido respeito e cortesia no seu relacionamento com terceiros e servidores da Administração.

6.14 – A  CONTRATADA  deverá  permitir que a Administração  fiscalize,  a qualquer tempo, a execução da 
prestação do serviço, ficando assegurado à Administração, o direito de aceitá-lo ou não.

6.15 – A  CONTRATADA  deverá  ressarcir  à  Administração  o equivalente a  todos os danos decorrentes  de 
paralisação  ou  interrupção  da  prestação  do  objeto  contratual,  exceto  quando  isso  ocorrer  por  exigência  da 
Administração  ou  ainda  por  caso  fortuito  ou  força  maior,  circunstâncias  devidamente  comunicadas  à 
Administração no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a sua ocorrência.

6.16 – A  CONTRATADA  deverá constituir-se em fiel  depositária de quaisquer materiais/equipamentos que, 
eventualmente, solicitar a Administração.

6.17 – A CONTRATADA está proibida, durante a execução dos serviços, de contratar servidor pertencente ao 
quadro de pessoal da Administração.

                                                                                                                                                             



6.18 – A CONTRATADA não poderá revelar ou divulgar a terceiros, por quaisquer meio, informações obtidas 
em  decorrência  da  realização  dos  serviços  objeto  deste  Contrato,  sem  prévia  e  expressa  autorização  da 
Administração.

6.19 – A CONTRATADA reconhece que a CONTRATANTE também estará isenta de quaisquer outros danos 
causados  a terceiros,  originários  das  atividades  desenvolvidas  pela  CONTRATADA durante  a  execução  dos 
serviços, mesmo que não intencionais, devendo, assim, arcar com eventuais prejuízos, danos, ações indenizatórias 
ou outras demandas administrativas ou judiciais que por ventura possam surgir no decorrer do serviço, ou mesmo 
após sua conclusão. 

6.20 – A CONTRATADA deverá protocolar junto a CONTRATANTE qualquer solicitação de aditamento ao 
Contrato, seja quantitativo, qualitativo, ou prorrogação de prazo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias antes do 
término do prazo de execução.

6.21 – A  CONTRATADA  não poderá  transferir,  sob  hipótese  alguma,  a  execução  dos  serviços,  objeto  do 
presente edital.

6.22 – É obrigação da CONTRATADA realizar as seguintes tarefas: 
a) elaboração de edital de abertura das inscrições, incluindo todos os elementos normativos do processo 
seletivo, conteúdo programático e bibliografia, em conformidade com as instruções do Tribunal de Contas, 
tendo a prévia aprovação da CONTRATANTE;

 o edital deverá contemplar, inclusive, a forma de recebimento de eventuais recursos que deverão 
ser integralmente viabilizados pela internet no site da empresa Contratada;

b) elaboração  de  modelo  de  todos  os  editais  necessários,  tais  como:  homologação  das  inscrições, 
divulgação de resultado das provas,  julgamento de recursos,  convocação para provas, homologação do 
resultado final e classificação dos candidatos;
c) divulgação do evento seletivo em home page própria, incluindo todos os editais na íntegra, para os  
candidatos interessados terem acesso;
d) prestar informações aos candidatos em sua sede, por e-mail e/ou por telefone, em todas as fases do  
concurso público;
e) realização de inscrições via internet, através de site próprio, com disponibilidade de ficha de inscrição 
on line e geração de boleto bancário para pagamento na rede bancária;

 A comprovação da utilização da internet será através de “print” das páginas do site da licitante, 
demonstrando a disponibilidade de:

a) Link  no site  da proponente  permitindo a leitura  e  impressão  do edital  do concurso 
público;

b) Link no site da proponente permitindo inscrições  on-line, com a emissão da guia de 
recolhimento da taxa de inscrição, permitindo a reimpressão se necessário;

c) Link no site da proponente permitindo a impressão do comprovante definitivo com a 
comunicação dos dias, horários e locais onde serão realizadas as provas;

d) Link no site da proponente com a divulgação das notas das provas e classificação final 
dos inscritos, permitindo a impressão.

f) A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de verificar a veracidade e autenticidade das  
informações  junto  ao  “site”  da  licitante,  para  fins  de  comprovação  da  utilização  da  internet  como 
ferramenta na execução do objeto.
g) apreciação de todas as inscrições e elaboração de edital de homologação das mesmas;
h) montagem  do  banco  de  dados  dos  candidatos,  contendo,  no  mínimo:  nome do  candidato,  n.º  de  
inscrição e CPF; 
i) montagem do banco de dados dos candidatos, contendo as informações prestadas por eles, na ficha de 
inscrição, bem como seu fornecimento à CONTRATANTE, em meio digital, quando da conclusão do 
processo;
j) elaboração, digitação, revisão técnica e reprodução das provas objetivas (de acordo com o número de 
inscritos),  sob  responsabilidade  de  profissionais  técnicos  componentes  da  banca  da  CONTRATADA, 
devidamente cadastrados junto ao respectivo órgão de classe;

 A impressão das provas deverá ocorrer em ambiente de absoluto sigilo, em quantidade suficiente, 
incluindo reservas;

                                                                                                                                                             



 As provas objetivas poderão ser aplicadas no mesmo dia e turno para todos os cargos;
 As provas deverão ser acondicionadas em sacos lacrados e indevassáveis e deverão ser entregues  

no dia e horário estipulado para aplicação, nas salas determinadas para tal, os quais serão abertos 
na presença dos fiscais e dos candidatos;

 Liberação do caderno de questões, preservado o sigilo e a segurança do certame.
k) elaboração do layout e impressão dos cartões-resposta, para correção por sistema de leitura ótica;
l) transporte e entrega das provas nos respectivos locais de aplicação sem ônus para a CONTRATANTE;
m) elaboração de atas e listas de presença em todas as fases do certame;
n) sinalização do espaço físico destinado à realização das provas, a ser cedido pela CONTRATANTE, 
bem como a disponibilização e utilização de detector de metal na fiscalização dos candidatos;
o) aplicação das provas, designando comissão coordenadora central que treinará e supervisionará a banca 
de fiscais, a ser designada pela CONTRATANTE; 
p) atendimento especializado aos portadores de deficiência de acordo com as especificidades dos casos  
apresentados (motora, auditiva, visual);
q) fornecimento do gabarito oficial após a data das provas;
r) correção das provas por sistema de LEITURA ÓTICA;
s) recebimento dos títulos na forma prevista no item 08 (oito) do termo de referência em anexo;
t) no caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que:

 Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso  
público, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03;

 Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos; 
 Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso;
 Persistindo o empate,  mesmo após aplicados os respectivos critérios  de desempate previstos 

nesta alínea, deverá ser feito sorteio na presença dos candidatos envolvidos, por cargo.
u) exame e julgamento de eventuais recursos relativos às provas, com emissão de parecer individualizado;
v) recorreção das provas e fornecimento de novos relatórios, por força de recursos interpostos, se for o 
caso;
w) emissão de relatórios em sistema informatizado, em todas as fases do certame;

 montagem de dossiê e entrega ao CONTRATANTE, contemplando todos os atos decorrentes da 
realização do concurso público;

 apoio técnico jurídico em todas as etapas do certame seletivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO
7.1 –  O acompanhamento  e fiscalização para o fiel  cumprimento e execução  deste Contrato serão  feito  por 
servidor indicado pelo titular da Secretaria Municipal de Educação – SEME a quem caberá a responsabilidade de 
fazer  cumprir,  rigorosamente,  os  prazos,  condições  e  disposições  deste  Contrato,  bem  como  comunicar  às 
autoridades  competentes  qualquer  eventualidade  que  gere  a  necessidade  de  medidas  de  ordem  legal  e/ou 
administrativa., e no que lhe couber a Comissão de Apoio criada especificamente para o Concurso Público, 

7.2 – Fica reservada ao titular da Secretaria Municipal de Educação – SEME, a competência para resolver todos e 
quaisquer casos singulares, duvidosos ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer 
forma, se relaciona direta ou indiretamente com o objeto deste contrato, garantindo, entretanto, o contraditório e a 
ampla defesa.

7.3 – A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral da CONTRATADA, no 
que concerne a prestação de serviços, à execução do Contrato e as implicações próximas ou remotas, perante o  
CONTRATANTE ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do 
Contrato não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE.

7.4  –  A  CONTRATADA deve  permitir  e  oferecer  condições  para  a  mais  completa  fiscalização  do 
CONTRATANTE,  fornecendo  informações  e  propiciando  o  acesso  às  documentações  referentes  ao  objeto 
contratado, bem como atendendo as observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

                                                                                                                                                             



CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO
8.1 – O pagamento será efetuado a CONTRATADA mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, sendo 
50% (cinquenta  por  cento)  após  a  realização  das  provas  objetivas  e  análise  de  títulos  e  a  segunda  parcela,  
equivalente aos 50% (cinquenta por cento) restantes do valor contratado após a publicação da homologação do 
resultado do concurso.

8.2 – O Município de Cachoeiro de Itapemirim efetuará o pagamento da 1ª e 2ª parcelas à CONTRATADA em 
até 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal correspondente á prestação do serviço, devidamente  
aceita e atestada pelo órgão competente, pelo preço da proposta adjudicada e homologada.

8.2.1 – O valor das inscrições arrecadado pela CONTRATADA do certame ficará depositado em conta 
bancária específica indicada pelo contratante e só será liberado à empresa contratada, após declaração 
emitida pelo fiscal do contrato com anuência do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

a)  Se os valores arrecadados com o pagamento de taxa de inscrição atingir o valor proposto no 
contrato firmado entre o Município de Cachoeiro de Itapemirim,  nada mais será devido a empresa 
ganhadora do processo licitatório,.
b) Se os valores arrecadados com o pagamento de taxa de inscrição não atingirem o valor proposto 
em  contrato,  o  Município  de  Cachoeiro  de  Itapemirim  pagará  a  diferença  entre  o  valor  total  
arrecadado a título de taxa de inscrição e o valor contratado, obedecendo a mesma proporção do  
8.1, sempre após análise e deliberação do gestor do contrato, que será realizada no prazo de 02 
(dois) dias.
c)  Se os valores arrecadados com o pagamento de taxa de inscrição ultrapassar o valor proposto 
em  contrato,  o  valor  excedente,  após  pagamento  da  contratada,  será  repassado  aos  cofres  do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES

8.3 –  A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo pelo setor 
requisitante. 

8.4 –  Ocorrendo  erros  na apresentação  do(s)  documento(s)  fiscal(is),  o(s)  mesmo(s)  será(ão)  devolvido(s)  à 
CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data 
de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

8.5 – A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 
pela  CONTRATADA,  em  decorrência  de  inadimplemento  contratual  ou  outras  de  responsabilidade  da 
CONTRATADA.

8.6 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

8.7 – O pagamento somente será efetuado mediante:
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual do domicílio ou sede da Empresa e Municipal 

(onde for sediada a empresa),  através de certidões expedidas pelos órgãos competentes,  que estejam 
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

b) prova de situação  regular  perante  o Fundo de Garantia  por Tempo de Serviço – FGTS, através  da  
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

c) prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440/2011;
d) prova  de  situação  regular  perante  o  Instituto  Nacional  da  Seguridade  Social  –  INSS,  através  da  

apresentação da CND – Certidão Negativa de Débitos.

8.8 – O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer agência da rede bancária,  
indicada pela CONTRATADA.

8.9 – De acordo com a Portaria  Municipal  n° 465/05, Artigo 1º,  §§ 1º e 2°,  o CNPJ ou CPF constante do 
respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes. Não serão efetuados créditos 
em contas: 

a) de empresas associadas;
b) de matriz para filial;
c) de filial para matriz;
d) de sócio; 
e) de representante;

                                                                                                                                                             



f) de procurador, sob qualquer condição.

8.10 – É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste 
Contrato.

8.11  –  Nenhum  pagamento  será  efetuado  a  CONTRATADA enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

8.12 – A CONTRATADA arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos 
de  todos  os  encargos  sociais  e  obrigações  de  ordem  trabalhista,  recursos  materiais,  transporte,  seguros  de 
qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à prestação  
de serviços objeto deste Contrato.

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES
9.1  –  A  CONTRATADA deverá  observar  rigorosamente  as  condições  estabelecidas  para  a  prestação  dos 
serviços,  sujeitando-se  às  penalidades  constantes  do  art.  7º  da  Lei  nº  10.520/02  e  da  Lei  8.666/93  e  suas  
alterações.

9.2 – Na hipótese da CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações estabelecidas por este Contrato poderão 
ser aplicadas as seguintes penalidades: 

a) Advertência;
b) Multa  moratória  de  0,333% (zero  vírgula  trezentos  e  trinta  e  três  por  cento)  por  dia  de  atraso  no 

cumprimento da obrigação, até  o limite de 9,99 (nove vírgula noventa e nove por cento), correspondente 
até o trigésimo dia de atraso, calculado sobre o valor da respectiva parte inadimplente, excluída, quando  
for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 

c) Na hipótese de a multa moratória atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor total da contratação  
ou decorrido mais de trinta dias de atraso na execução do objeto pactuado, a nota de emprenho será 
cancelada e a respectiva Ata de Registro de Preços  e/ou contrato rescindido, exceto se houver interesse 
público devidamente justificado da Administração na manutenção da avença, sem prejuízo da aplicação 
da demais sanções previstas na lei;

d) Em caso de atraso no cumprimento total da obrigação principal, será aplicada multa no percentual de 
10% (dez por cento) incidente sobre o valor total da contratação;

e) Caso o cumprimento da obrigação  principal,  uma vez  iniciado,  seja  descontinuado,  será  aplicado o 
percentual  de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da respectiva parte inadimplente,  isto é,  
sobre a diferença entre o valor total da contratação e o valor da parte do fornecimento já realizado;

f) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de 
recusa do licitante em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, ou recusar-se a aceitar  ou  
receber instrumento equivalente;

g) Multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  contratação,  na  hipótese  da  contratada 
injustificadamente, desistir da contratação ou der causa à sua rescisão,  comportar-se de modo inidôneo,  
bem como nos demais casos de descumprimento da obrigação contratual, quando a Administração, em 
face  da  menor  gravidade  do  fato  e  mediante  motivação  da  autoridade  superior,  poderá  reduzir  o 
percentual da multa a ser aplicada. 

9.3 – Para os fins da alínea “g” do item acima, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90; 92, 
parágrafo único; 93; 94; 95, parágrafo único; 96 e 97, parágrafo único da Lei 8.666/93. 

9.4 – O atraso  para efeito de cálculo da multa, será contato em dias corridos,  a partir  do primeiro dia útil  
subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. a Lei nº 8.666/1993. 

9.5 – A aplicação das multas de natureza moratória  não impede a aplicação superveniente de outras  multas 
previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos valores. 

9.6 – A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções administrativas, sendo 
concedidos os prazos para a defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

                                                                                                                                                             



9.7 – O valor da multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado do pagamento devido 
pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim ou cobrada judicialmente, se for o caso.  Se os valores não forem 
suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da  
aplicação da sanção.

9.8 – A contratante  poderá  considerar  outros  fatos,  que  não  o simples  atraso  na  prestação  de  serviço,  para  
entender cancelada a nota de empenho.

9.9 – Antes da aplicação de qualquer das penalidades a  CONTRATADA será advertida, devendo apresentar 
defesa em 05 (cinco) dias úteis.

9.10 – A CONTRATADA na execução do Contrato somente poderá receber 03 (três) advertências, quando então 
será declarado o descumprimento do mesmo com a aplicação das penalidades cabíveis. A CONTRATANTE, 
porém,  poderá  considerar  rescindido  o  contrato  mesmo  que  só  tenha  efetuado  uma  advertência  à 
CONTRATADA.
9.11 – As advertências quando seguidas de justificativa aceita pela CONTRATANTE não serão computadas .

9.12 –  As  advertências  quando  não  seguidas  de  justificativa  aceita  pela  CONTRATANTE darão  ensejo  à 
aplicação das penalidades previstas neste contrato.

9.13 – Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves para a CONTRATANTE poderá esta, além 
de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas no presente contrato.

9.14 – Se os danos atingirem a Administração Pública Municipal como um todo será aplicada pena de Declaração 
de Inidoneidade.

9.15 – A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela SEMEI.

9.16 – Quando declarada a Inidoneidade da CONTRATADA a SEMASI submeterá sua decisão ao Procurador-
Geral do Município a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública.

9.17 – Não confirmada a Declaração de Inidoneidade será esta considerada como suspensão para contratar com a 
Administração Pública pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

9.18 – Poderão ser declaradas inidôneas ou receberem a pena de suspensão as empresas ou profissionais que em 
razão dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93:

a) Tenham  sofrido  condenação  definitiva  por  praticarem  por  meios  dolosos  de  fraude  fiscal  no 
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos de licitação;
c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude da prática de atos  

ilícitos.

CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
10.1 – O Contrato poderá ser alterado, de acordo com o disposto no artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1 – A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração Municipal, nos 
casos previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 – Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecida as disposições  previstas na Lei n.º 
8.666/93 e suas alterações.

                                                                                                                                                             



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 – Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, fica eleito o Foro de Cachoeiro de Itapemirim – ES, Vara  
dos Feitos da Fazenda Pública Municipal.

13.2 – E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento contratual, em quatro vias de 
igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, __ de __________ de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito

MARCO AURÉLIO COELHO
Procurador-Geral do Município

SORAYA HATHUM DE ALMEIDA 
Titular da SEMASI

CRISTIANE RESENDE FAGUNDES PARIS
Titular da SEME

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
1 - ___________________________
2 - ___________________________

                                                                                                                                                             


	Envelope nº. 002 – PROPOSTA TÉCNICA
	Envelope nº. 003 – PROPOSTA DE PREÇOS

