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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 
 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
PARA REALIZAÇÃO DE 
CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENMTO DE CARGOS 
EFETIVOS NA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VIANA. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
através da sua Comissão Permanente de Licitação, na forma da Portaria nº 
013/2017, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Nº 
8.666/93, alterada pela Lei Nº 8.883/94, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS NA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VIANA. Os envelopes da documentação e das propostas 
serão recebidos até as 13h30min do dia 15 de Agosto de 2017. Na mesma 
oportunidade os licitantes deverão fazer prova de seu registro cadastral e, se 
for o caso, complementar a documentação de habilitação na forma do artigo 
32, parágrafos 2º e 3º da Lei Nº 8.666/93, alterada pela Lei Nº 8.883/94. O 
início da sessão para abertura dos envelopes e julgamento das propostas será 
a partir das 13h30min do dia 15 de Agosto de 2017, no Setor de Licitações da 
Câmara Municipal de Viana, localizado no Ed. Santa Terezinha, 2º Piso, na 
Rua Governador Rubim. 

 
Para todos os efeitos deste Edital, será considerado o horário local, o horário 
de Brasília -DF. 
 

 
1 - DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
1.1. Integram o presente Edital os seguintes documentos: 
 
ANEXO I- Projeto Básico 
ANEXO II - Modelo de Proposta 
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Financeira 
ANEXO III- Modelo de Carta de Credenciamento a ser apresentada 
ANEXO IV - Modelo de declaração do cumprimento ao disposto no art. 27, 
inc. V, da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal 
ANEXO V - Modelo de Declaração de enquadramento (Art.3º e não incursão 
nos impedimentos do § 4º do mesmo Artigo da Lei Complementar n.º 123/06 
E 147/2014 
ANEXO VI - Minuta de Contrato 
 

1.2. As informações sobre o CADASTRAMENTO das empresas junto à 
Câmara Municipal de Viana, bem como o edital desta licitação poderão ser 
obtidas no Setor de Licitação no telefone (27) 3255-2955 ou nos endereços 
eletrônicos: www.es.viana.camara.dio.org.br (Diário Oficial do Município) e no 
site www.camaraviana.es.gov.br, através do Portal de transparência, na guia 
“Compra e Licitações”, ou, ainda, diretamente no setor de licitações no 
endereço: Rua Governador Rubim, 185, Ed. Santa Terezinha, Centro – Viana –
ES.  

  
1.3. Favor enviar o recibo de retirada do edital devidamente preenchido para 
e-mail:  cm.viana@uol.com.br 
 
1.3.1. Pedidos de esclarecimentos devem ser dirigidos à Comissão 
Permanente de Licitação, por escrito, via Protocolo Geral da Câmara, 
somente até o terceiro dia útil que anteceder a data de abertura da licitação. 
Não serão aceitos se remetidos via correio ou e-mail. 

 
1.3.2. Impugnações ao Edital e Recursos, caso interpostos, deverão ser 
apresentados por escrito, junto ao Protocolo Geral da Câmara, conforme 
endereço físico mencionado no subitem 1.2, a ser dirigidos à Comissão 
Permanente de Licitações até o segundo dia útil que anteceder a data de 
abertura da licitação.  Não serão aceitos se remetidos via fax, correio ou e-
mail. 

 
1.3.3. Poderá participar da licitação toda e qualquer empresa do ramo 
pertinente ao objeto licitado, que satisfaça plenamente as condições do 
presente Edital, desde que não estejam enquadradas em alguma das 
situações abaixo relacionada: 
 

a) Empresa cujos diretores responsáveis legais ou técnicos sejam 
membros, empregados ou ocupantes de cargo da Câmara ou Municipal 
de Viana. 
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b) Que tenha sido considerada inidônea pela Administração Pública, nos 
últimos 02 (dois) anos ou que esteja cumprindo pena de suspensão do 
direito de licitar e de contratar junto a qualquer órgão que integre a 
Administração Pública, Federal, Estadual ou Municipal. 

c) Que esteja em regime de Recuperação Judicial. 
 
1.3.4. Não será permitida a participação de empresas reunidas sob a forma de 
consórcio. 
 
1.3.5. A não observância das vedações deste item é de inteira 
responsabilidade do licitante que pelo descumprimento, sujeita-se às 
penalidades cabíveis. 
 
2 - DO OBJETO 

 
2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS SELETIVO DA CÂMARA 
MUNICIPAL, CONFORME ABAIXO DESCRITO, E DE ACORDO COM O 
ANEXO I- PROJETO BÁSICO: 
 
Cargo Vaga Cadastro 

Reserva 
Exigência Mínima Tipo de 

Prova 
Nivel Vencime

nto 
Procurado

r 
01 Não Superior  em Direito Objetiva 

e 
Discursiva 

ENS 
 

2.332,00 

Controlado
r 

01 Não Superior em Ciências 
Contábeis, Administração 
ou Ciências Econômicas 

Objetiva 
e 

Discursiva 

CENS  
2.332,00 
 

Contador 01 Não Superior – Ciências 
Contábeis 

Objetiva e 
Discursiva 

CENS 2.332,00 

Auditor 01 Não Superior – Ciências 
Contábeis, Ciências 

Econômicas ou  
Administração 

Objetiva e 
Discursiva 

CENS  
2.332,00 

Assistente 
Legislativo 

03 Sim  Ensino Médio/Técnico Objetiva CENM 
01 

2.332,00 

Auxiliar 
Adm.  

 01     Sim Ensino Médio/Técnico Objetiva CENM 
04 

 
1.227,00 

 08 
Vagas 

     

OBS.: Observando o art. 5º §2º Lei nº 8.112/90 (Reseva de vaga para pessoa portadora de deficiência) 
Cadastro de Reserva para os Cargos de Assistente Legislativo e Assistente Administrativo.  

  Valor de  Aux. Alimentação: R$ 400,00. 
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2.2. EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
A contratada deverá prestar os serviços obedecendo os critérios 
estabelecidos no Regulamento do Concurso Público da Câmara Municipal 
conforme segue: 

 
a) As provas deverão ser realizadas no Município de Viana; 
b) valor da taxa de inscrição a ser cobrada dos candidatos será definido 

posteriormente entre a contratada e contratante através da comissão 
especifica de concurso, para a finalidade objeto desta contratação. 

c) O Edital  de  Concurso  Público  será   disponibilizado  ao  public  somente  
após  sua   aprovação pela comissão específica de  concurso  e  deverá 
obedecer às regras da legislação vigente. 

d) A Legislação Municipal está   disponível    no endereço    eletrônico: 
www.camaraviana.es.gov.br, em “Legislação”. Demais documentos 
poderão ser solicitados à Câmara Municipal através da comissão 
competente. 

 
3 - DA APRESENTAÇÃO 
 
As proponentes deverão apresentar os envelopes da HABILITAÇÃO e 
PROPOSTA em envelopes separados, devidamente lacrados, cada um deles 
com identificação clara da proponente referente à licitação e identificando 
preferencialmente o conteúdo dos mesmos conforme  segue: 
 
a) 

 
ENVELOPE  01 

 
HABILITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA 
TOMADA DE PREÇO Nº 
001/2017 
LICITANTE: 
____________________ 
CNPJ: 
__________________________ 
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ENVELOPE  02 

PROPOSTA DE PREÇO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA 
TOMADA DE PREÇO Nº 
001/2017 
LICITANTE: 
____________________ 
CNPJ: 
__________________________ 
 

 
 
4 - DA HABILITAÇÃO 
 
4.1. Para efeitos de CADASTRAMENTO, os interessados ou Licitantes deverão 
apresentar até 3 (três) dias que antecedem a data da abertura da licitação a 
seguinte documentação: 
 
4.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a)  Cédula de Identidade dos Diretores; 
b)  Registro Comercial, em caso de empresa individual; 
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 
d)  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício, e documento que realmente prove ser empresa 
especializada em realização de Concurso Público e Processo Seletivo na área 
pública; 
e) Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País. 
 
4.3. REGULARIDADE FISCAL 
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a) Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes -  CNPJ. 
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sendo a 
última do domicilio ou sede do licitante; 
c) Declaração de nada consta ou equivalente junto à receita do Município de 
Viana 
d) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS. 
f) Certidão Negativa de débitos trabalhista – CNDT (LEI 12.440/2011) 
e) Declaração datada e assinada pela empresa de que não existe superveniência 
de fato impeditivo de sua habilitação, após a apresentação da documentação 
(vide modelo anexo, final desse edital). 
 
4.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
4.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de Capacitação Técnica 
Profissional em nome do responsável da empresa, registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade - CRC da unidade Federativa onde se encontra a 
sede da empresa ou Filial, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, atestando que a emprea executou satisfatoriamente contrato com objeto 
compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos. 
 
4.4.2. Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de Capacitação Técnica 
Profissional em nome do responsável da empresa, registrado na OAB – Ordem 
dos Advogados do Brasil, no local de origem onde se encontra a Matriz da 
empresa ou Filial, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
atestando que executou satisfatoriamente serviços compatíveis em características 
com o ora licitado com as características, quantidades e prazos. 
 
4.4.3 Apresentação de 02 (duas) declarações de Pessoa Juridica de Direito 
Público ou Privada, atestando que a empresa realizou Concurso Público de forma 
satisfatória, cumprindo todas as responsabilidades conforme contrato firmado, nos 
últimos 4 (quatro) anos, e com 100 (cem) inscrições regulares, tendo sido o 
processo devidamente concluído.  
 
4.4.3.1. A exigência das declarações nos subitens 4.4.2, 4.4.3 e 4.4.1, é essencial 
para a Câmara Municipal, para que a mesma possa avaliar e certificar-se sobre a 
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experiência da empresa inerente as realizações de atividades e eficiência na 
realização de Concurso Público. 
4.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
4.5.1. Certidão negativa de falência ou concordata, da empresa licitante, expedida 
pelo(s) distribuidor(es), da sede ou domicílio da licitante cuja Certidão deverá está 
vigente, no mínimo, 
até a data do recebimento dos documentos de habilitação e proposta 
 
4.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei, que comprovem a boa 
situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 03 meses da data de apresentação da proposta. Com 
base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da 
licitante: 
 
� Índice de Liquidez Corrente (ILC) – deverá ser igual ou superior a 1,0, 
conforme fórmula abaixo: 
ILC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 
 
� Índice de Liquidez Geral (ILG) – deverá ser igual ou superior a 1,0, conforme 
fórmula abaixo: 
ILG = Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + 
Passivo Exigível a Longo Prazo 
 
� Índice de Solvência Geral (ISG) – deverá ser igual o superior a 1,0 conforme 
fórmula 
abaixo: 
ISG = Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 
� Índice de Endividamento Total (ET) – deverá ser igual ou inferior a 0,50 
conforme fórmula abaixo: 
 
ET = Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 
                                 ATIVO TOTAL 
 
4.5.3 - A documentação necessária para a comprovação da capacidade 
econômico-financeira da licitante será constituída pelas demonstrações contábeis 
constantes do balanço patrimonial, inclusive notas explicativas, referentes ao 
último exercício encerrado. No caso de Sociedades Anônimas ou de empresas 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA 

Estado do Espírito Santo 
 
 

8 
 

que publicarem seus balanços na forma da Lei nº 6.474/76, poderá ser 
apresentada somente a publicação no Diário Oficial. 
 
4.5.4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 
assinados pelo(s) representante(s) legal(is) e por contador, devidamente inscrito 
no órgão de classe competente. 
 
4.6. Declaração do cumprimento ao disposto no art. 27, inc. V, da Lei n.º 8.666/93 
e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal; 
 
4.7. Os documentos constantes dos itens 4.2 a 4.6 poderão ser apresentados em 
original, cópia autenticada por tabelião, ou por funcionário do Município, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
4.7.1 – Os Documentos necessários à Habilitação deverão ser 
preferencialmente apresentados conforme a seqüência acima mencionada, e 
poderão ser apresentados em original, ou deverão ser apresentados por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório (frente e verso quando for o caso), ou 
publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos fornecidos através de 
Sistema Eletrônico ficarão com a sua aceitação condicionada à verificação pela 
rede de comunicação Internet, em endereço específico. Os documentos que 
forem apresentados em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte 
integrante do processo licitatório 
 
4.8. A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar 
dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 
123/2006, bem como as cooperativas que tenham auferido , no ano 
calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 2.400.000,00 (conforme 
disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007), deverão comprovar o seu 
enquadramento em tal situação jurídica, juntando declaração, firmada por 
contador e do representante legal da empresa, no envelope nº 01 de que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou 
cooperativa, conforme modelo anexo (ANEXO V). 
 
4.9. A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa 
que atender ao item 4.8 deste edital, que possuir restrição em qualquer dos 
documentos de regularidade fiscal, previstos nas alíneas “b” a “d” do item 
4.3 deste Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 
documentação, que comprove a sua regularidade em 2 (dois) dias úteis, a 
contar da data de abertura da licitação. 
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4.10. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 4.9 
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízos das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantesremanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
 
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
5.1. O ENVELOPE Nº 01 DEVERÁ CONTER 
 
a)  Certificado de Registro Cadastral, fornecido pelo Município; 
b)  Declaração de inidoneidade e cumprimento ao artigo 27, inciso IV da Lei 
8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal, conforme anexo IV do 
edital; 
c)  Declaração enquadramento no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, 
conforme anexo V do Edital, conforme o caso; 
d)  Declaração de plena submissão às condições do Edital, em todas as fases da 
licitação; 
e)  Todos os documentos exigidos no item 4.4 do Edital. 
 
5.2. Se o proponente for representado por Procurador, deverá juntar procuração 
com poderes para decidir a respeito dos atos constituintes da presente licitação. 
 
5.3. O ENVELOPE Nº 02 DEVERÁ CONTER 
5.3.1. Proposta financeira, (modelo anexo II) rubricadas em todas as páginas e 
assinada na   última, pelo representante legal da empresa, com PREÇO 
GLOBAL, considerando a   estimativa    de    até 2.000 (dois mil)) candidatos , 
relativo ao planejamento, organização, operacionalização, a execução    total dos 
serviços licitados, independente da quantidade de candidatos que venham a se     
inscrever para   os cargos descritos no Objeto, onde deverão estar incluídos   
todos   os  custos com   material, mão-de-obra, impostos, taxas, contribuições 
sociais e outros. 
 
5.3.2 – Validade da Proposta: mínimo 60 (sessenta) dias. 
 
5.3.3 – A proposta deverá ser impressa, sem rasuras de qualquer natureza, 
assinada pelo Responsável legal da empresa licitante e conter carimbo. 
 
5.3.4 – A proponente deverá cotar preço para o cumprimento integral do objeto 
licitado, sob pena de, não o fazendo, ser desclassificada. 
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6. DO PROCEDIMENTO 
 
6.1.Os envelopes de Habilitação ( envelope nº 01) e Proposta financeira ( 
envelope nº 02) serão recebidos no Setor de Licitações da Câmara Municipal 
de Viana, até o dia 15 de Agosto de 2017 às 13h:30min, também 
estabelecidos no preâmbulo deste edital. 
 
6.2. Recebidos os envelopes, na data e horário especificados, a Comissão de 
Licitação passará a fase de habilitação. 
 
6.3. Após a abertura dos envelopes referentes à documentação, cada um dos 
documentos    será rubricado pela Comissão e pelos licitantes presentes. 
 
6.4. Posteriormente ao aludido nos itens acima, a Comissão, se possível, 
decidirá sobre a habilitação dos concorrentes, caso contrário, analisará os 
documentos e o resultado, e será dada ciência aos interessados através de 
publicação no Diário Oficial do Estado, também podendo ser utilizada a 
emissão de notificações via e-mail. 
 
6.5. Em caso de inabilitação, o licitante terá o prazo recursal de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da intimação ou da lavratura da ata ou da Publicação do 
ato, para recorrer da decisão, em conformidade com o artigo 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
6.6. Ocorrendo qualquer incidente que importe em recurso, após a abertura 
dos envelopes da fase de habilitação, até o julgamento do mesmo, os 
envelopes de propostas financeira serãocolocados em um envelope e 
lacrados, com a assinatura de todos os licitantes presentes, nolacre, sendo 
dali retirados em data e hora a ser marcada pela Comissão Permanente 
deLicitações, quando serão abertos na forma do item 6.9. 

 
6.7. Ao declarado inabilitado, será   devolvido fechado   os envelopes   referentes   
à Proposta Financeira, desde que não tenha havido recurso ou após a sua 
denegação. 

 
6.8. Em qualquer fase desta licitação, havendo   a   renúncia    expressa de todos 
os licitantes quanto ao direito de recurso nos  termos  do  Artigo 109 da Lei 
8.666/93 e  suas alterações,    a   mesma   poderá prosseguir com a prática dos 
atos subsequentes. 
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6.9. Após a fase de habilitação, a Comissão abrirá   e   apreciará   o   conteúdo 
dos envelopea atinentes as Propostas Financeira dos licitantes habilitados, 
rubricando,   juntamente   com  os presentes, cada uma das folhas apresentadas. 

 
6.10.  Após a primeira fase (habilitação) não cabe desistência de proposta, salvo 
por    motivo justo decorrente de fato superveniente, devidamente formalizado e   
aceito   pela    Comissão. 
 
6.11. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e procedida a abertura 
dos demais 
Envelopes, não caberá desclassificação por motivo relacionado com a habilitação, 
salvo em razão de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 

 
7- DO JULGAMENTO 
 
7.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS, CONSIDERANDO ESTIMATIVA 
DE ATÉ 2.000 (DOIS MIL) CANDIDATOS, nos termos das disposições 
contidas na Lei nº 8.666/93, desde que atendidas as condições estabelecidas 
neste Edital e todos seus ANEXOS. 
 
7.2. Somente serão aceitas as propostas cujo preço GLOBAL OFERTADO 
não exceda o valor estimado pelo Município de R$ 214.000,00 (Duzentos e 
quatorze mil reais) 
 
7.2.1. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores acima 
do valor previsto, bem como as que se as apresentarem em 
desconformidade com este edital. 
 
7.2.2. Sendo vencedora a licitante Cooperativa, será acrescido ao valor da 
proposta financeira, o percentual equivalente a 15% (quinze por cento), 
incidente exclusivamente sobre a mão-de-obra. Deste cálculo resultará o valor 
total da proposta, a ser examinado para fins de julgamento. O acréscimo 
referido fundamenta-se nas disposições da Lei 9.876/99 que alterou as Leis 
n.º 8.212/91 e 8.213/91, que impõe ao Município, quando contratar com 
Cooperativa, a obrigação de recolher 15% (quinze por cento) sobre o valor 
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços referente à mão-de-
obra, conforme artigo 295 da Instrução Normativa 971/2009. 
 
7.3. Esta  Licitação  será  processada  e  julgada  com observância  ao  
previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos, da Lei Nº 8.666/93 
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alterada pela Lei Nº 8.883/94 e demais  se  houver. 
 

7. 4. Em caso de empate   entre duas   ou mais   propostas, após   obedecido o 
disposto   no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei N º 8.666/93 alterada pela Lei nº 
8.883/94 e demais se houver, será realizado o sorteio em ato público, com a 
convocação prévia de todos os licitantes. 
 

7.5.   Será  assegurada,  como    critério  de  desempate,    preferência  de  
contratação   para microempresas e empresas de pequeno porte e Cooperativas. 
 
7.6. Verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2° da Lei 
Complementar 123/2006 e 147/2014,  sendo assegurada, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de 
pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 4.8 deste Edital. 

 
7.7. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as 
propostas apresentadas pela microempresa e pela de pequeno porte, 
bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 10 % (dez por 
cento) à proposta de menor valor. 
 
7 .8.  Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 
a) Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o 
tempo de até 24 (vinte e quatro) horas para o licitante que estiver 
presente e, na sua ausência será concedido o mesmo prazo de até 
24(vinte e quatro) horas para formular nova proposta inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço ou para a desistência, na ordem 
de classificação apresentada, sendo que a nova proposta deverá ser 
formulada por escrito e enviada ao Setor de Licitações. 
 
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 
convocada na forma do item anterior, não apresentar nova proposta, 
inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, 
às demais microempresas, empresa de pequeno porte ou cooperativas 
remanescentes que se enquadrarem na hipótese da alínea “a” deste 
Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto no mesmo 
item. 
 
7.9. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa, satisfizer as exigências do item deste edital, será declarado 
vencedor do certame o licitante detentor da proposta originalmente de 
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menor valor. 
 
7.10.  O disposto nas alíneas “a “ e “b “ do item   7.8   deste    edital,   
não  se  aplica   às  hipóteses   em  que  a  proposta  de  menor  valor  
inicial  tiver  sido  apresentada  por  microempresa, empresa de pequeno 
porte ou cooperativa. 
 
 
8 - DOS RECURSOS 
 
8.1. Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas as normas 
previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei Nº 8.666/93 
alterada pela Lei Nº 8.883/94. 
 
9 -  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1. Encerrada a fase de julgamento, a Comissão classificará vencedor o 
licitante que apresentar a proposta de menor preço e encaminhará o processo 
à Autoridade Superior Competente para homologação e demais providências. 
 
9.2. O presidente se reserva o direito de, a qualquer tempo, revogar ou 
anular o presente processo licitatório, por razões de interesse público 
advindas de fato superveniente devidamente comprovado ou por atos ilegais 
durante o procedimento Licitatório. 
 
 
10 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
10.1. Esgotados  os  prazos  recursais,   a  Administração,  no  prazo  de  até  
05 (cinco) dias, convocará o licitante vencedor para assinatura  do Contrato, 
sob    pena  de  decair  do   direito àcontratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93  alterada  pela Lei Nº 8.883/94. 
 
10.1.1. O prazo de que trata o item anterior, poderá ser prorrogado  uma  
vez,  pelo  mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante 
o transcurso  do  prazo    referido. 
 
10.1.2. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a 
Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação para assinatura do Contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto  aos preços 
utilizados pelo critério previsto na proposta, ou então revogará a licitação, 
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sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente 10% 
(dez por cento) do valor do contrato e, mais a proibição de licitar com o 
município de Viana, pelo prazo de um ano. 
 
 
11 -  DO PAGAMENTO 
 

11.1 O pagamento será efetuado por ordem bancária, considerando-se o 
número de inscrições homologadas, até o 5º dia útil, e após a emissão de nota 
fiscal referente a cada etapa realizada, juntamente com a relação das 
inscrições homologadas, da seguinte forma: 
 

a) 30% do valor após a homologação das inscrições; 
b) 30% do valor após aplicação das provas objetivas e discurssivas; 
a) 40% do valor após a entrega dos resultados finais com a lista dos 
aprovados nas provas objetivas e discurssivas e a homologação do 
resultado; 
 
11.1.1. Será considerado para efeito de pagamento somente a 
conclusão do processo das inscrições homologadas mediante relatório 
e Nota Fiscal Eletrônica a ser apresentada. 
 
11.1.2. Caso o número de inscrições ultrapasse o máximo previsto de 
2.000 (dois mil) candidatos, a empresa deverá assumir os encargos com 
o excedente. 
 
11.2. Ocorrendo atraso de pagamento, após esta data, os valores serão 
corrigidos monetariamente pelo índice do IGP-M/FGV, do mês imediatamente 
anterior, ou outro índice que vier a substituí-lo a administração compensará a 
contratada com juros de 0,2% ao mês, pro-rata. 
 
 

12 -  DO PRAZO 
 
12.1. O prazo previsto para a conclusão dos serviços a serem contratados 
será de até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado, desde que 
devidamente justificado, mediante extrema necessidade,  considerando a  
grande demanda pela gestão da Câmara Municipal  consoante a provisão do 
seu quadro permanente de  servidores, e  a empresa contratada deverá 
concluir a elaboração do edital do concurso no prazo de até 20 (vinte) dias 
a contar da assinatura do contrato de prestação de serviços, e após 
aprovação pela comissão de concurso Público e a   Autoridade Competente. 
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13. DAS OBRIGAÇÕES 
 
13.1 - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 
 

13.1.1 - A licitante vencedora deverá cumprir todas as fases do concurso 
public, sem qualquer custo adicional, devendo atender as obrigações 
mínimas elencadas nos itens 2.1 e 2.2 deste edital, incluindo todos os 
procedimentos administrativos necessaries, assessorial juridical e demais 
exigidos pelo Tribunal de Contas, observando o Regulamento do Concurso 
Público. 
 
13.2. Todas as despesas com locomoção, alimentação, estadas, encargos e 
obrigaçõestributárias sociais trabalhistas e previdenciárias, incidentes, 
impostos e taxas, não sendo admitidos quaisquer outros adicionais, após a 
abertura dos envelopes; 
 
13.3. Quaisquer outras despesas necessárias à plena execução do objeto 
contratado, de acordo 
com a Tomada de Preços n.º 001/2017 e seus Anexos. 

 
14.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

a) fornecer toda legislação municipal pertinente à matéria; 
b) efetuar todas as publicações legais relativas ao Concurso Público em seu 

Diário Oficial complementando   com   as   publicações  feitas  no   site   
institucional   da   econtratada; 

c) estabelecer  convênio  de  cobrança,  com  instituição  financeira,  para  
crédito   do   valor correspondente à taxa de inscrição, visando  conseguir  
descontos com pagamento de  taxa  de boleto; 
d)  solicitor local adequado para a realização da Prova Objetiva e Discursivas e 

demais se  houver; 
e) receber eventuais recursos administrativos    e   encaminhar à   proponente   

para  julgamento; 
f) receber  reclamações e outros  documentos,  se   houver e  enviá-los  a   
poponente    para avaliação e pontuação; 
g)  dar apoio  a  proponente (licitante)  solicitando local  e outros itens  para a 
realização das Provas  aos candidatos para os cargos  ora especificados  neste  
edital; 
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h)  dar suporte a proponente, requisitando as secretarias municipais o devido 
apoio reservando ambulâncias e   enfermeiras e outros serviços necessários 
dentro do possível para o evento; 
i) Auxiliar na realização de eventual ato de sorteio público ou outro, se 
este for o último critério de desempate designado, conforme os termos deste 
edital. 

 
15 - DOS  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
15.1. Orçamento - Vigente 

 
16. As despesas decorrentes do presente contrato serão sustentadas pelas 
seguintes dotações orçamentárias: 
 
6.1. Orçamento – 2017 -  3.3.9.0.3.9.0.0.0.0.0 – Serviços de Terceiros –  
Pessoa Jurídica. 

 
 
17 - DAS RESPONSABILIDADES 
 
17.1. A CONTRATADA, responsabiliza-se integral e exclusivamente pelas 
despesasrealizadas durante a prestação do serviço pactuado, assim como por 
todos os encargos trabalhistas, previdenciários, cíveis e tributários decorrentes 
das relações que ajustar comempregados ou prepostos seus, eventualmente 
utilizados para auxiliar na prestação dosserviços em tela, ou decorrentes de 
danos por qualquer razão causados a terceiros, sem qualquer responsabilidade 
solidária do CONTRATANTE, aos quais desde logo, nesta, assegura o direito de 
regresso contra a CONTRATADA, em vindo a ser solidariamente 
responsabilizado. 
 
18. DAS PENALIDADES  
 
18.1. Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA 
ficará sujeita às seguintes penalidades: 
 
a) Advertência escrita, através de notificação. 
a.1.) Considerando o número de advertências e a gravidade das faltas, poderá ser 
encaminhado o caso à autoridade municipal competente, com pedido formal de 
rescisão de Contrato. 
 
b) Multa, correspondente aos seguintes valores, conforme o caso: 
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b.1.) Multa 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início, na conclusão ou na 
adequação/substituição dos serviços, aplicada sobre o valor total do Contrato, 
atualizado monetariamente 
 
b.2.) Multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do objeto aplicada   
sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente. 
 
b.3) Multa de 25% (vinte e cinco por cento) por inexecução total ou subempreitada 
do objeto, 
aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente. 
 
18.2. Ocorrendo qualquer das hipóteses das alíneas “b.2” e “b.3”, a   
CONTRATADA   ficará sujeita, além da aplicação da multa   correspondente,  às  
penalidades  previstas  no  artigo 87,inciso III, da Lei n.º 8.666/93, nos termos que 
seguem: 
 
a) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo 
prazo de 01 (um) ano, em caso de inexecução parcial do Contrato. 
 
b) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo 
prazo de 02 (dois) anos, e declaração de idoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade,  em    caso 
de inexecução total do objeto ou de sub-contratação. 
 
 
19. DA  RESCISÃO CONTRATUAL 
 
19.1. O Contrato poderá ser rescindido: 
 

a) Amigavelmente, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 
b) Por ato unilateral e escrito da Cãmara Municipal, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/93; 
c) Judicialmente. 

 
20. DISPOSICÕES GERAIS 
 
20.1.Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender 
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qualquer das disposições do presente Edital. 
 
20.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da 
documentação e propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião 
de recebimento. 
 
20.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou 
substituições das propostas ou quaisquer outros documentos. 
 
20.4. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 
reclamações ou recursos, assinar atas ou contratos, os licitantes ou seus 
representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora. 
 
20.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, 
não serão admitidos à licitação os participantes retardatários. 
 
20.6. Do Contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação 
constarão as cláusulas necessárias previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 
8.666/93 alterada pela nº 8.883/94, no que pertinem a este tipo de licitação. 
 
20.7. Demais cláusulas relativas aos Prazos e Vigência Contratual, Condições 
Gerais, Obrigações da Contratada e do Contratante, Fiscalização, 
Pagamentos, Penalidades e demais cláusulas estão previstas na Minuta de 
Contrato e Proposta Financeira apresentada, os quais deverão ser atendidos 
na íntegra. 
 
20.8. Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações da 
Câmara Municipal de  Viana no endereço supracitado  – Câmara Municipal 
de Viana-ES -  Tel. 32552955. 
 
 

Viana-ES, 18 de Julho de 2017 
 
 

ANALINE IZOTON MARTINS 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 
Câmara municipal de Viana 
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ANEXO  I 
 
 

 
 

PROJETO BÁSICO  
CONCURSO PÚBLICO 

PROC. ADM. Nº 598/2017 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
A  Presidência da Câmara Municipal de Viana –ES,  envida  através  da pretensa  
contratação atender os anseios e a demanda dos seus setores administrativos, e 
bem assim ampliar  o número de servidores no seu quadro Efetivo, já que se 
visualiza através à expectativa de aposentadoria por  tempo de serviço por parte 
de alguns dos seus servidores. Na mesma linha visualiza também atender a 
exigência notadamente ante a Notificação Recomendatória do Ministério Público 
de Viana e a Decisão do Juizado de Direito - Vara Cível e Comercial, Fazenda 
Pública Estadual e Municipal e  Registros Públicos  de Viana, com vista dentre 
outras, a exigência quanto a realização de Concurso Público neste Legislativo 
Municipal.  
 
2 .DA DEMANDA ATUAL DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
2.1. A Presidência solicita  por despacho ao setor de DRH/CMV, relação dos 
Cargos de Provimento Efetivo, Nível de Escolaridade e Valor de vencimento base 
para contratação de Empresa  Especializada para  realização de Concurso 
Público para Câmara Municipal de Viana, para provimento de  Cargos Efetivos. 
 
2.2. Desta forma, mediante localização das Leis nº s. 2.327/2011, 2.593/2013, 
2.744/2015, 2.841/2017 e 2.861/2017, que cria, altera e/ou extingue cargos de 
provimento efetivo e fixa o valor de vencimento,  dentre outras providências, 
segue abaixo relação de cargos atuais efetivos para provimento  através de  
Concurso Público a saber: 
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3. DISPOSIÇÃO DOS CARGOS 

 
 

TABELA I  
 
QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS, NÍVEL E SALÁRIO BASE, 
CONFORME  AS LEIS  NºS 1.021/1987  2.327/2011, 2.744/2015 E  2.841/2017 e  
2.861/2017. 

 
 

Cargo Vaga Cadas
tro 

Reser
va 

Exigência Mínima Tipo de 
Prova 

Nivel Vencim
ento 

Procura
dor 

01 Não Superior  em Direito Objetiva 
e 

Discursiv
a 

    ENS 
 

2.332,
00 

Controla
dor 

01 Não Superior em Ciências 
Contábeis, 

Administração ou 
Ciências Econômicas 

Objetiva 
e 

Discursiv
a 

   
CENS 

 
2.332,0
0 
 

Contado
r 

01 Não Superior – Ciências 
Contábeis 

Objetiva 
e 

Discursiv
a 

CENS 2.332,
00 

Auditor 01 Não Superior – Ciências 
Contábeis, Ciências 

Econômicas ou  
Administração 

Objetiva 
e 

Discursiv
a 

CENS  
2.332,0
0 

Assisten
te 

Legislati
vo 

03 Sim  Ensino 
Médio/Técnico 

Objetiva CEN
M 
01 

2.332,
00 

Auxiliar 
Adm.  

 01     Sim Ensino Médio/Técnico Objetiva CENM 
04 

 
1.227,00 

 
 

 
 
08 
Vagas 

 
 
 04 
Vagas 
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Observando o art. 5º §2º  Lei nº 8.112/90 (Reseva de vaga para pessoa portadora de  
deficiência) 
Cadastro  Reserva  para os  Cargos de Assistente Legislativo e Assistente Administrativo.  
 

Valor de  Aux. Alimentação: R$ 400,00. 
 
 

 
4. REQUISITOS PARA PROVIMENTO ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO E  
ATRIBUIÇÕES DOS  RESPECTIVOS CARGOS. 
 
Procurador -  01 Vaga 
Nível Superior – Direito 
Registro Profissional no respectivo Conselho  de classe ou órgão equivalente. 
 
Atribuições do cargo: 
Representar a câmara municipal em juízo e fora dele, em todo e qualquer 
processo; emitir Parecer verbal por escrito sobre interpretação de texto legal, de 
sua competência; elaborar e/ou analisar minuta de contratos, convênios, acordos, 
ajustes e matérias correlatas; proceder análise  prévia, bem como a  redação de 
projetos de leis, Resoluções, Decretos Legislativos, regulamentos e outros atos 
afins; preparar as informações em mandado de segurança impetrado contra ato 
da  mesa diretora e  da  presidência;  manter a  presidência informada sobre  
processos em andamento, providências adotadas, decisões e despachos 
proferidos; dar assessoria quando solicitado aos órgãos colegiados da  câmara, 
de sobremodo às  comissões  processantes, de investigação e especiais; 
desenvolver mediante  parecer verbal ou por escrito, estudos jurídicos das 
matérias em exame nas  comissões permanentes e no plenário, com o objetivo de 
subsidiar os autores e responsáveis pelos pareceres em debates; assessorar o 
presidente em suas relações relações políticas - administrativas com a população, 
entidades  públicas e privadas, encaminhar à mesa  diretora a relação  das 
proposições  em  condições  de figurarem na  ordem do dia ou de serem 
aprovadas por dispositivos  regimentais, e exercer outras  atividades  correlatas a 
função. 
 
Contador – 01  Vaga  
Nível Superior – Ciências  Contábeis 
Registro Profissional no respectivo Conselho  de classe ou órgão equivalente. 
 
Atribuições do  cargo: 
Organizar para envio à prefeitura em período devido para fins orçamentários, a 
previsão das despesas da câmara para o exercício seguinte; acompanhar e 
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escriturar, sintética e  analiticamente em todas as suas fases, as operações da 
câmara visando demonstrar os ingressos financeiros e as despesas resultantes 
da execução do orçamento do órgão; organizar mensalmente os balancetes do 
exercício financeiro, levantando na época própria o balanço que conterá os 
respectivos quadros demonstrativos; elaborar e assinar balanços, balancetes e 
outros de apuração contábil financeira sempre, face a  necessidade ou rotina; 
empenhar despesas sempre que necessário; fornecer elementos quando 
solicitados para abertura de créditos adicionais e extraordinários; examinar e 
conferir processos de pagamento, tomando as providências cabíveis quando se 
verificar irregularidades; realizar quando necessário liquidação da despesa, 
observando as regras pertinentes ao assunto, realizar registros  contábeis dos  
bens  patrimoniais da  câmara em todos os  seus  aspectos; auxiliar os  
vereadores quando solicitado, dando explicações em  todas as matérias que 
tramitarem na câmara de natureza financeira; controlar e efetuar pagamentos de 
acordo com as  disponibilidades do  numerário, controlar  depósitos e retiradas 
bancárias, conferindo no  mínimo uma vez por mês os extratos bancários; assinar 
cheques, balanços e  balancetes em  conjunto  com o presidente proceder 
movimentação diária do caixa, bem como a conciliação bancária; coordenar a 
análise  de classificação contábil, auxiliar nas  tarefas de  escrituração, fazendo  
análise econômico-financeira e relatório patrimonial da câmara, transcrevendo 
dados e emitindo pareceres; estudar e implantar controles que auxiliem os 
trabalhos de auditoria interna e externa; fazer controle  de bancos e alimentação 
do site na área contábil financeira, arquivamento de  documentos contábil e 
registro, e  controle de patrimônio, controlar  e organizar o trabalho no setor de 
pessoal, trazendo em dia as anotações nas carteiras e pastas de arquivo dos 
servidores; recolher contribuições para as instituições de previdência e do imposto 
de renda dos servidores e vereadores; avaliar o cumprimento  das metas  
previstas no  plano plurianual, a execução dos programas de  governo e do 
orçamento do município, exercer  controle  das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como os direitos e deveres  do município, controle  do 
almoxarifado, conferindo e  identificando as  necessidades de reposição, 
elaborando mapas e  controle  de  inventário e materiais permanentes e de 
consumo; supervisionar e elaborar balanços, balancetes, mapas e outros 
demonstrativos financeiros consolidados; fazer liquidação de notas fiscais, 
orientar e treinar os servidores que auxiliem na execução de tarefas típicas da 
área  de atuação; conduzir processos de melhoria continua em compras, 
supervisionar atividades de padronização, aquisição, recebimento, distribuição e 
controle do material utilizado; acompanhar atividades de tombamento, registro, 
inventário, proteção e conservação de bens móveis, orientar as unidades da 
câmara sobre elaboração do orçamento anual, promovendo a organização de um 
efetivo sistema de acompanhamento e controle orçamentário; promover a 
preparação de relatórios sobre a execução orçamentária da câmara, orientar a  
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divisão de orçamento e finanças visando a compatibilização das tomadas de 
contas às exigências  dos órgãos de controle externo; supervisionar o 
processamento da despesa e manutenção atualizada dos registros e controles 
contábeis da administração financeira, orçamentária e patrimonial, preparação de  
balancetes e balanço  geral e movimentação  de  dinheiro e  outros  valores da  
câmara  municipal dentre outras atividades afins. 
 
Controlador– 01  Vaga 
 Nível  Superior – Administração, Ciências  Contábeis ou Economia 
Registro Profissional no respectivo Conselho de Classe ou órgão equivalente. 
 
Atribuições do cargo: 
Compete ao Controlador: exercer a plena fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos da câmara Municipal, quanto 
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de recursos; verificar a 
exatidão e a regularidade das contas e a boa execução do orçamento, adotando 
medidas necessárias ao seu fiel cumprimento; supervisionar a auditoria e exercer 
o controle interno e a conformidade dos atos financeiros e orçamentários dos 
órgãos da câmara municipal com vista a legalidade orçamentária no exercício do 
controle interno dos atos da câmara municipal, determinar as providências 
exigidas para o exercício do controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas; 
avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo, acompanhando e fiscalizando a execução orçamentária; 
avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos da câmara municipal, bem como da 
aplicação dos recursos públicos; fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei 
Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000; examinar as fases de execução 
da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os 
aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, inclusive 
solicitando pareceres quando julgar necessários; orientar e supervisionar 
tecnicamente as atividades de fiscalização financeira e auditoria na câmara 
municipal; expedir atos normativos concernentes à fiscalização financeira e à 
auditoria dos recursos da Câmara Municipal; proceder ao exame prévio nos 
processos originários dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial 
dos órgãos da câmara municipal e a aplicação de seus recursos; promover a 
apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades 
praticadas, em relação aos atos financeiros e orçamentários da câmara municipal;  
implementar e estimular o uso de ferramentas da tecnologia da informação como 
instrumento de controle da câmara Municipal; tomar medidas que confiram 
transparência integral aos atos da câmara municipal; implementar medidas de 
integração e controle social da Câmara Municipal;  promover medidas de 
orientação e educação com vistas a dar efetividade à Transparência da Gestão 
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nos órgãos da câmara Municipal; exercer outras atividades correlatas.  
 
Auditor - 01 Vaga 
Curso Superior completo – Ciências  Contábeis, Ciências Econômicas, Direito ou 
Administração. 
Registro Profissional no Respectivo Conselho ou órgão equivalente. 
 
Atribuições do cargo: 
 Elaborar diagnósticos, estudos e projetos de interesse da  Auditoria; Elaborar 
levantamentos, análises, consolidação e  manutenção de  fluxo de informações 
setoriais inerentes ao objetivos da Auditoria;  instruir processos  referentes a 
direitos, vantagens e obrigações de servidores, com observância  nas  normas 
legais; monitorar a  aplicação de normas legislativas relativas  a deveres e 
obrigações dos  servidores, viabilizar o processo de planejamento  setorial em sua 
totalidade, através de suporte  técnico; viabilizar o processo de planejamento  
setorial em  sua totalidade, através de  suporte técnico; colecionar e  analisar 
informações  relevantes para o processo de planejamento da Auditoria, em 
interação com as demais áreas a  ela  subordinadas; elaborar análises  técnicas 
que permitam a  avaliação periódica e   sistemática da  coerência interna, da  
implementação, da   consecução de objetivos e  dos  efeitos das  políticas 
setoriais;  compilar dados para a  proposta orçamentária da Auditória, 
encaminhando-os à  área afim, elaborar  estudos  estatísticos dando tratamento 
às informações  recebidas, analisando seus  aspectos e definindo  os dados  
necessários à coleta e o conteúdo de relatórios de diagnósticos; analisar 
estatisticamente dados  coletados para auxiliar na definição de  prioridades; 
fornecer elementos técnicos, quando  solicitado ao Controlador o ou outro órgão 
da  câmara municipal; assessorar nas atividades de planejamento e  avaliação no 
âmbito de toda a  auditoria, emitir parecer  em processo e  procedimento 
administrativo; emitir relatório de processo e procedimento auditado, definir 
normas e procedimentos para apuração de denúncias; proceder  á  verificação da 
Proposta Orçamentária Anual e  da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e 
acompanhar a  proposta orçamentária anual, e  desempenhar outras  atribuições  
afins. 
 
Assistente Legislativo – 01 Vaga 
Nível Médio  
 
Atribuições do cargo: 
Dar tramitação a todos os atos normativos após a protocolização na câmara 
municipal, com acompanhamento, preparação e encaminhamento para  as 
providências que estejam afetas a cada ato, notadamente os autógrafos de leis; 
ter sob a sua guarda e  responsabilidade todo o processo  que se refere ao item 
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anterior, inclusive as leis, decretos  legislativos, as emendas à lei orgânica bem 
como  outras proposições com características correlatas até o final de cada  
legislatura, quando serão encadernadas e encaminhadas ao arquivo; manter 
atualização o livro de presenças e o livro de oradores inscritos; preparar os 
expedientes que tramitará na pauta da ordem do dia das sessões da câmara 
municipal; preparar o roteiro, quando solicitado das  sessões da  câmara 
municipal, distribuindo  cópia  das  matérias   aos vereadores, executar as  tarefas  
referentes  a   interlégis, orientando quando solicitado,  os  servidores e 
vereadores acerca  do seu funcionamento; orientar e  fiscalizar os  serviços de 
protocolo, e acompanhamento dos processos enviados ao legislativo; orientar 
recebimento e  classificação e  registros, guarda e  conservação dos  processos, 
livros e demais documentos mediante normas e códigos pré-estabelecidos; 
realizar o colecionamento e a encadernação e o arquivamento  de  documentos 
de interesse da  câmara municipal; informar  aos interessados a respeito  dos  
atos  e deliberações  dos  atos  normativos; acompanhar o  cumprimento de prazo 
dos projetos  de leis encaminhados  para sanção ao Poder  Executivo, e executar 
outras tarefas correlatas. 
 
Auxiliar Administrativo –  03 Vagas 
Nível Médio 
 
Atribuições do  cargo:  
Protocolar os expedientes endereçados a câmara, ao presidente, vereadores e 
demais órgãos  colegiados; conferir  a tramitação dos papéis e documentos 
mantendo-os devidamente  registrados  em  livro  de  protocolo; autuar  
documentos formalizando o processo mediante registro encaminhando-o ao 
órgão, setor ou superior; receber e  despachar  malotes, auxiliar na organização e 
controle dos serviços relativos a  gestão de  recursos humanos (folha de  
pagamento, plano de  benefícios, etc; prestar informações  pessoalmente ou por 
telefone afetas ao seu  serviço, mediante autorização superior; fazer anotações 
em fichas funcionais dos  servidores referente a sua participação em  cursos, 
seminários e congressos, recebimento e distribuir as correspondências e 
documentos; auxiliar na  execução de atividades simples de  escritório, bem como 
conferir protocolar e arquivar documentos, organizando fichas, e expedir 
correspondências, operar máquinas reprográficas, outras atividades relacionadas  
a  função. 
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DA  COMISSÃO DE CONCURSO  PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA  

(Portaria  nº 042/2017) 
 
 

De conformidade com a  Portaria  nº 042/2017,  publicada  no Diário Oficial desta  
Câmara Municipal, a  autoridade máxima instituiu a Comissão de Concurso 
Público – CCP/CMV, com o propósito  dessa  dar início  mediante os  cargos  
criados por Lei, ao Processo de finalização do  Projeto Básico com o Cronograma 
básico a ser seguido visando o processo para contratação de Empresa 
Especializada para realizar o  evento  alusivo ao Concurso Público para 
provimento dos  cargos efetivos.  
 
5. DO TRABALHO E  ORGANIZAÇÃO   DO CONCURSO  PÚBLICO PARA  PROVIMENTO DOS  
CARGOS CONFORME DISPOSTO NA TABELA I. 
 
Será de  responsabilidade da Comissão  Especial de Concurso Público  com a  
participação de  pelo menos um servidor do quadro  efetivo da câmara  municipal 
dentre outro do quadro  em comissão, a  organização  através de  sugestões para 
elaboração  de documentos com vista a  compor de  forma breve e sucinta o 
processo de aceleração do Concurso Público através  de Projeto específico, 
determinando o ordenamento dos trabalhos, condições, exigências dentre outros 
itens que forem necessários visando a coleta de  Propostas Prévias de Preço pelo 
setor específico junto às empresas  especializadas na prestação de serviço nesta  
área, de  forma a aferir valores praticados, elaborar planilhas comparativas de 
preço   para análise e previsão orçamentária, com vista a  contratação de pessoa 
jurídica  idônea para a  realização do evento Concurso Público, sendo  
imprescindível observar:  
5.1. Caberá  a Comissão de Concurso acompanhar em todas as  etapas a 
realização do concurso  público, se reunir  e registrar  a  Ata dos Trabalhos 
relatando nos  registros as demandas e decisões  da  comissão no  referido  
processo; 
5.2. Elaborar cronograma, proceder alteração se necessário for, concernente as 
etapas previstas para o concurso  público a ser  realizado, de forma a se prever o 
período  quanto a  sua abertura e término após contratação, recebimento de 
relatórios para atestar, para envio ao setor competente para proceder  pagamento  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA 

Estado do Espírito Santo 
 
 

27 
 

conforme as informações  orçamentárias e dotação específica.  
5.3. Auxiliar a empresa prestadora de  serviço no que  possível for  no que se 
refere a  logística para  a execução do concurso, tais como, escolas,  ambulâncias 
e outros possíveis para a execução do  concurso público caso  seja necessário 
dependendo das demandas da contratada e se  assim requerido. 
 
6. DA  ASSESSORIA JURÍDICA  
 
As atividades a serem desenvolvidas pela Comissão de Concurso Público deverá 
ser acompanhado por  profissional jurídico da área para este  instruir as questões 
complexas previstas  em   leis e  emitir  Parecer  naquilo que demandar e 
observará: 
6.1. O trabalho  da  Comissão  será  exercido  em  conjunto  com representante 
das  classes  da OAB, CRA, Ministério Público dentre outros órgãos 
representativos, a fim de se firmar através de acompanhamento a  lisura no 
processo  na realização  do  Concurso  Público na forma da Lei 8.666/93 e  
demais pertinentes ao  objeto. 
 
 7.  DO  ORÇAMENTO PARA  EXECUÇÃO DA  DESPESA 
 
A despesa para execução do Concurso conforme os procedimentos legais para a 
contratação, deverá  estar prevista no Orçamento da câmara municipal com 
despacho do responsável pelo setor de  empenho e  pagamento, após o  devido  
procedimento na forma da Lei. 
 
8. COMISSÃO DE CONCURSO 
 
A Comissão de Concurso Público deverá ser criada por ato da Presidência 
mediante 3 (três) servidores do seu quadro efetivo e comissionado, os quais 
sugere-se a não concorrer e também observar o grau consanguíneo de familiares 
com vista  ao mesmo,  a qual deverá  coordenar todo o processo relativo ao 
referido evento, acompanhando-o e tomando decisões, sem todavia  interferir nas  
responsabilidades inerentes a Banca a ser contratada nas suas funções e 
responsabilidades específicas  respaldadas  em contrato e o documento hábil 
concernente, inclusive, a apuração de forma transparente e da melhor forma 
possível quanto a moralidade na realização do Concurso Público e observará o  
seguinte: 
 
9. LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA CONTRATAÇÃO 
 
9.1. O documento hábil e as ações que nortearão o processo para  contratação  
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de empresa  com o propósito de realizar o concurso público deverá obedecer 
dentre outras  normas a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Leis 
Municipais  nºs. 1.021/1987 alterada pela Lei 2.327/2011, 2.744/2015,     2.841/2017 e 
2.861/2017 
9.2. Tanto nas fases prévias para contratação como para execução do concurso, 
se  assim demandar, será elaborada Ata dos trabalhos com alusão as questões e 
decisões  tomadas, observando para tanto a finalização e aprovação do 
documento específico (Projeto Básico), para realização de procedimento na forma 
das normas vigentes; 
9.3. Deverá ser de conhecimento da autoridade máxima da Câmara Municipal 
mediante despacho, todo os atos, ações e documentos elaborados relativo ao  
Concurso Público; 
9.4. A realização do Concurso Público deverá ser realizado por Empresa 
Especializada mediante  comprovação técnica, idônea  e  capacitada; 
9.5. Atos  durante a realização do  concurso, cronogramas  dos serviços ser 
realizado deverão ser  de conhecimento e a devida aquiescência da CCP/CMV de 
forma a dar conhecimento a  presidência da  câmara municipal. Todas as ações 
inerentes ao desenvolvimento do concurso pela contratada deverão  ser 
submetidos a comissão de concurso para  ciência, análise quando possível  antes 
da divulgação, primando sempre  pela transparência moralidade da  coisa  
pública; 
 
10. DESCRIÇÃO DO  SERVIÇO A SER REALIZADO  POR EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA FORMA DA LEI 
 
 A prestação de  serviço a  ser fornecido compreenderá os termos do Anexo I e 
Tabela I deste Projeto Básico e demais atos na forma da Lei. 
10.1. A Contratada deverá efetuar a realização do Concurso Público para o 
provimento dos cargos citados no Anexo I, em duas Etapas sendo: 
a) A  1ª  Etapa composta de Provas  Objetiva  e  Discursiva, de  caráter  
Eliminatório e  Classificatório de conformidade com  o sistema a ser  adotado pela 
empresa contratada; 
b) A 2º Etapa composta de Prova de Títulos, de caráter Classificatório, sendo 
esta apenas para os  cargos de nível superior. 
c) Deverá atender o que preconiza o art. 132 da Constituição Federal, tendo em 
vista haver cargo de Procurador Municipal, a Ordem dos  Advogados do Brasil,  
participará de todas as  fases  do concurso  público, além de  representantes de 
outras  entidades de classe e órgãos  fiscalizadores. 
 
10.2. Para execução do objeto  conforme procedimento regular e  constar do 
contato, a contratada ficará responsável pelo planejamento, organização e demais 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA 

Estado do Espírito Santo 
 
 

29 
 

procedimentos necessários à elaboração dos Editais, recebimento das inscrições, 
cadastramento dos candidatos, aplicação das provas objetivas, títulos (nos cargos 
de nível superior), correção, disponibilização “online” dos resultados até 
apresentação de relatório final à contratante.   
 
11. DO EDITAL  
A contratada deverá elaborar os editais e comunicados relacionados com o 
Concurso Público, de acordo com os interesses e exigências legais da Câmara 
Municipal de Viana, a saber: 
a)  Editais de abertura de inscrições. 
b)  Editais de convocação para as  provas  objetivas e discursivas. 
c)  Editais de divulgação dos gabaritos. 
 
d)  Editais do resultado das provas objetivas e discursivas. 
 
e)  Editais de convocação para as provas de títulos  (nos  cargos de nível  
superior). 
 
f)  Editais do resultado final e, outros porventura necessários ao cumprimento de 
exigências legais. 
 
11.1. Os editais de abertura de inscrições deverão ficar prontos para 
encaminhamento a Comissão no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 
assinatura do contrato ou autorização de fornecimento; 
11.2. A publicação do edital do concurso, uma vez aprovado pela Comissão, 
deverá ser publicado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis; 
 
11.3. O edital deverá constar, obrigatoriamente, sem prejuízo de outros itens 
convenientes ou necessários ao bom andamento do concurso, devendo  conter: 
 
a)   Bibliografia de referência para os candidatos. 
 
b)   Número da conta bancária para recolhimento da taxa de inscrição. 
 
c)  Informação de que a inscrição somente poderá ser realizada após 
confirmação do depósito, e  deverá se observar e dar a devida publicidade para 
conhecimento dos candidatos  sobre as datas para:  
 
- Divulgação dos locais de provas;  
- Realização das provas; 
- Divulgação dos resultados preliminares;  
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- Interposição de recursos; 
- Resultado do julgamento dos recursos;  

- Divulgação dos resultado finais; 

- Critérios de contagem de  pontos das provas objetivas e discursivas, e  

especificação dos   títulos  a serem  aceitos, bem como sobre  do  sistema 

de avaliação adotado para a   pontuação das provas de  títulos; 

- Descrição, regras e modelos para apresentação de recursos. 
 
 
12.  DA INSCRIÇÃO  PARA O  CONCURSO  PÚBLICO  
 
As inscrições deverão ser realizadas no portal/site da empresa a  ser  contratada,  
constando  apenas  aviso no  diário oficial da  câmara e no  seu site  institucional,  
de responsabilidade  da  contratante, obrigando  através do procedimento regular 
a  ser  realizado, a Contratada a tomar as seguintes medidas: 
 
12.1. Providenciar toda a logística necessária para a realização das inscrições de 
forma não haver transtornos ao bom andamento do concurso; 
 
12.2. Providenciar Infraestrutura adequada para execução de todas as fases do  
concurso  tais  como: instalações físicas, pessoal, elaboração, aplicação e 
correção das provas, computadores, impressoras, fax, internet, copiadoras, 
papeis, transporte, deslocamento, fiscalização, serviços de um profissional de 
enfermagem ou médico,  para atender casos  de emergência nos dias de prova, 
se necessário, impressão dos manuais de prova, crachá de identificação, cartões 
de identificação, provas, mecanismo de segurança contra fraudes, central de 
atendimento aos candidatos, telefone, e-mail, garantia de acessibilidade aos 
candidatos portadores de necessidades especiais, etc; 
 
12.3. Preparar um manual de orientação com as instruções necessárias para o 
bom atendimento aos candidatos via internet, constando do mesmo as instruções 
para o preenchimento, controle, organização e remessa das Fichas e 
comprovantes de Inscrição; 
 
12.4. Entregar ao Candidato no ato da inscrição via site próprio, a Ficha de 
Inscrição para coleta de dados para cadastramento e o Boletim Informativo 
contendo todas as informações sobre o Concurso Público; 
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12.5. Possibilitar ao candidato, quando houver compatibilidade de horário, realizar 
inscrição em mais de um cargo; 
 
12.6. Disponibilizar Sistema Eletrônico de Inscrição; 
 
12.7. Emitir boleto para pagamento das inscrições, cujos valores deverão ser 
pagos em conta específica a ser aberta específica para o CONCURSO, junto a 
Prefeitura Municipal, como órgão arrecadador. O  nome da  Conta  deverá ser 
identificada como – Concurso- CMV, e os  boletos deverão ser  pagos  em 
instituição bancária, sendo que o  valor do  custo por boleto deverá  estar incluso  
neste. 
 
12. 8. Elaborar o Material de Inscrição que será constituído de Boletins 
Informativos, Fichas e Cartazes para a fase das inscrições, observando-se o 
seguinte: 
 
a) Boletim Informativo – constar o Edital e outras informações sobre o Concurso 
Público. 

 
b) Fichas de Inscrição – constituída de itens a serem preenchidos pelos 
candidatos, relativos a seus dados pessoais, necessários para o cadastramento e 
a elaboração de listas. 
c) Cartazes – elaborar e afixar cartazes nos locais de inscrição, estabelecimentos 
de ensino e outros locais de acesso ao público. 
d) Providenciar a digitação e confrontação dos dados constantes das Fichas de 
Inscrição e, após a depuração das inconsistências do cadastro, emitir os 
seguintes relatórios. 
e) Emitir Relatório Geral de todos os candidatos inscritos, em ordem alfabética 
sem abreviações e sem alterações (uma via encadernada). 
f) Relatório de Distribuição dos candidatos por escola e salas onde serão 
realizadas as provas (uma via encadernada). 
g) Relatório de Estatística dos candidatos inscritos. 
h) Deverá ainda o valor de inscrição  a ser  cobrado de forma distinta  para os 
cargos  com formação de nível  médio e de  nível superior. 
 
 
13. DA LISTA DE INSCRITOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE RELATIVOS 
AO CONCURSO 
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As listas dos candidatos inscritos, distribuídos por colégios e salas, serão fixadas 
no Município em locais a serem definidos pela Comissão do Concurso, e a 
constar  no site eletrônico para eventuais informações dos interessados. 
 
13.1. Na fase que antecede a cada etapa do concurso, os Editais de Convocação  
e  avisos  deverão   ser  publicados  no Site  institucional  da Empresa  
contratada,  conforme este objeto, de forma  clara  com os passos/informações 
para acesso pelo candidato ou interessado, visando  melhor informar, e  cujas 
despesas e custos correrão por conta exclusiva da Contratada com o devido 
acompanhamento pela  comissão de concurso quanto a  eficiência das  
informações. 
 
13.2. Caberá a contratada disponibilizar ainda um site eletrônico para divulgação 
de resultados, convocações de aprovados e informações gerais sobre todas as 
etapas do concurso público. 
 

 14. DA ELABORAÇÃO DAS PROVAS  

 

Para elaboração das provas, a contratada deverá providenciar Bancas 
Examinadoras compostas de docentes ou técnicos de alto nível, integrantes de 
instituições de ensino superior ou órgão técnico, com qualificação comprovada, os 
quais se responsabilizarão pelas questões de cada uma das provas, de acordo 
com a área e nível respectivos. 
 
14.1. A contratada terá as seguintes obrigações na fase da elaboração das 
provas: 
 
a)  Apresentar a Câmara Municipal de Viana, os conteúdos programáticos das 
provas, bem como os critérios de pontuação das mesmas. 
b) Alterar e inserir conteúdos programáticos das provas quando solicitado pela 
Comissão do Concurso Público se esta  achar  necessário. 
c) Elaborar questões, em conformidade com o nível de escolaridade do cargo, 
bem como as atribuições. 
d)  Efetuar análise técnica das questões, com revisão de português; 
 
e) Apresentar a Comissão de concurso o relatório com o quantitativo de questões, 
e a forma de avaliação a ser  adotada para  os fins  do concurso público; 
f) Imprimir os cadernos de questões, com padrão técnico, acadêmico e estético, 
levando-se em consideração a natureza de cada cargo. 
g)  Manter sigilo das questões e da segurança da prova. 
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h)  Divulgar os integrantes das Bancas Examinadores a Comissão do Concurso. 
 
 
15. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS  
 As provas serão aplicadas no Município de Viana – ES, em datas e horários 
definidos no cronograma, cabendo à contratada, as seguintes obrigações: 
 
15.1. Providenciar locais dentro do Município de Viana – ES, para aplicação das 
provas, concentrando o maior número de candidatos possível, em um mesmo 
local a fim de evitar uma grande diversificação de locais; 
 
15.2. Acondicionar as provas imediatamente após a impressão, em embalagens 
plásticas com fechos de segurança invioláveis cujos envelopes deverão conter o 
nome da cidade, cargo, escola, número da sala e quantidade de cadernos de 
provas, os quais deverão ser vistoriados pela comissão responsável pelo 
Concurso Público antes da entrega aos candidatos e início das provas, para 
atestar a sua inviolabilidade; 
 
15.3. Transportar e entregar as provas nos respectivos locais de aplicação, sem 
ônus para a contratante; 
 
15.4. Efetuar o treinamento de coordenadores, fiscais de sala e fiscais volantes, 
elaborando manual de orientação sobre os procedimentos e normas a serem 
adotadas; 
 
15.5. Acondicionar e transportar os cadernos de provas ao local de aplicação, 
com o devido lacre garantidor de sigilo e segurança; 
 
15.6. Providenciar material de sinalização, material de limpeza, material de 
escritório e todos os formulários e impressos necessários à aplicação das provas, 
a saber: relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local de 
realização das provas; etiquetas para envelopamento de questões, folhas de 
respostas óticas; setas indicativas: indicação de sanitário masculino e feminino; 
 
15.7. Providenciar sala de coordenação e organização quanto a indicação das 
salas de prova; crachás do Coordenador/Fiscal/Apoio, e distribuição de listas de 
chamada (uma para o coordenador e outra para ser fixada no prédio para ciência 
dos candidatos); formulários para candidato de modo geral para fins do concurso, 
correção de dados cadastrais, documento de identificação e apuração de 
inscrições feitas de forma inadequada notificando o candidato, se for o caso, 
relação de candidatos ausentes no processo de realização de provas por sala; 
folhas de respostas óticas sem identificação, de reserva, para uso eventual, por 
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sala; lista de presença para assinatura dos candidatos presentes em ordem 
alfabética por sala para fins de conferência no ato de realização da prova, cartões 
de respostas e relatórios, boletins de ocorrência por sala  e outros  documentos  
que por ventura a  situação demandar. 
 
15.8. Dar suporte aos coordenadores de aplicação de provas e centralizar 
informações sobre o decorrer das provas, manter de plantão pessoal familiarizado 
com as normas, exigências e trâmites do processo; 
 
15.9. Disponibilizar quantitativo de coordenadores de acordo com o número de 
candidatos por local, observando os seguintes quantitativos mínimos: 
a) até 800 candidatos, dois coordenadores. 
b)  de 800 a 1500 candidatos, quatro coordenadores. 
 
15.10. Colocar fiscais de sala em número suficiente para atender a demanda, 
observando o seguinte referencial: 
 
a) salas com até 30 candidatos: um fiscal. 
b) salas de 31 a 60 candidatos: dois fiscais. 
c) Providenciar também, fiscais volantes na proporção de um para cada três 
salas. 
d) Divulgar o  gabarito oficial,  após   24 horas  do    término   das    provas. 
 
15.11. Fornecer a contratante o relatório dos presentes/ausentes nas provas, e o 
gabarito das  provas  em até 03 (três) dias após a  data da aplicação das 
mesmas. 
 
 
16. DAS ETAPAS DAS PROVAS 
  
16.1. 1ª ETAPA  – Prova objetiva  (eliminatória  e  classificatória); 
 
16.1.1. As Provas para os cargos de ensino médio serão compostas de 20 (vinte)  
questões  de Conhecimentos Gerais (atualidades, política, economia, meio - 
ambiente, etc, sendo 10 (dez) questões referentes o Município de Viana; 20 
(vinte) questões de Conhecimentos Básicos, sendo 10 (dez) questões de língua 
portuguesa e 10 (dez)  questões  de matemática) e 20 (vinte) questões de 
Conhecimentos Específicos inerentes a cada cargo, totalizando 60 (sessenta)  
questões; 
16.1.2. As Provas  para os cargos de  ensino superior  serão  compostas  de  10   
(dez)  questões   de Conhecimentos Gerais (atualidades, política, economia, 
meio-ambiente, etc.), sendo que 10 (dez) questões referentes o Município de 
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Viana; 10 (dez)  de português, e 30  (trinta)  questões de Conhecimentos 
Específicos inerentes  a  cada  cargo,  totalizando 60  (sessenta) questões, e 
Prova Discursiva sobre Tema (s)  dentro dos critérios e exigência da Contratada 
responsável pelo Concurso. 
 
a)  No caso das  Prova Objetiva,  considera-se a   existência  de  “Linha de Corte” 
de  acordo com os procedimentos adotados pela  banca. 
 
16.1.3. 2ª ETAPA –  Haverá  Prova  de  Títulos  para  os   cargos  de   nível  
superior; 
 
16.1.4. A avaliação de títulos, de caráter classificatório, deverá ser aferida por 
pontuação, mediante formulário, para apresentação de títulos acadêmicos pelos 
candidatos nas áreas de atividades vinculadas a cada cargo, devendo ser 
apresentado na data  a constar no edital do  presente concurso. 
 
 

 
17. DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS  
 
Para avaliação das provas subjetivas, deverá ser organizada Banca Examinadora 
qualificada de acordo com a matéria aplicada, e para as provas objetivas  utilizar  
Leitura  Ótica.  Em ambas  as  provas a pontuação será de  conformidade  com as  
determinações da  contratada, não  cabendo a comissão de  concurso ou da 
contratante qualquer interferência ou responsabilidades. Todavia, em situações 
especiais  relativa  a  pontuação, ou em decorrência  de denúncias ou 
significativas  reclamações dos candidatos, ou mesmo face a possíveis 
questionamentos de órgãos fiscalizadores, caberá a CCP/CMV solicitar 
explicações/informações, cabendo então a  Contratada  responder naquilo que lhe 
convier perante a  câmara e demais órgãos requerentes. 
 
17.1. Elaborar sistema de correção de provas capaz de assegurar plena validade 
e total confiabilidade aos resultados e   relatórios  a  serem   emitidos; 
 
17.2. O sistema deverá efetuar leitura ótica das folhas de respostas marcadas 
pelos candidatos com tinta azul ou preta ficando o trabalho de leitura e 
consistência dos resultados de inteira responsabilidade da contratada; 
 
17.3. A contratada deverá efetuar conferência, separação e acondicionamento 
dos formulários ópticos em conformidade com o definido para os cadernos de 
provas; 
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17.4. Os portadores de necessidades especiais deverão constar na listagem de 
classificação geral  e  em  listagem  específica  com  classificação  exclusiva. 
 
18. DA ASSESSORIA JURÍDICA  
 
A Contratada deverá disponibilizar equipe composta por profissionais da área 
jurídica que serão responsáveis pelo recebimento, analise e elaboração de 
respostas em requerimentos administrativos/recursos, por ventura apresentados 
por candidatos, com emissão de Parecer da banca examinadora responsável pelo 
julgamento, encaminhando as decisões aos candidatos e órgãos públicos 
fiscalizadores a cerca do concurso público. 
 
19. DO RESULTADO DO CONCURSO  PÚBLICO 
 
A contratada processará os resultados das provas de cada etapa conforme 
estabelecido  no presente Projeto Básico, fornecendo a  Contratante  o seguinte: 
 
19.1.  Dos Relatórios: 
 
19.1.1. Relatório de todos os inscritos, aprovados, reprovados e ausentes em 
ordem alfabética e em ordem de classificação, por cargo, contendo nome, 
endereço, número de inscrição, número da carteira de identidade e CPF, telefone, 
e-mail, notas de cada prova, média final e classificação, situação de 
ausente/reprovado/aprovado, mencionando se o candidato é portador de 
necessidades especiais; 
 
19.1.2. Relatório de estatísticas globais, percentuais e quantitativas do concurso, 
sobre os seguintes parâmetros: 
a)  Escolaridade Global. 
b)  Escolaridade x Emprego. 
c)  Candidato/Vaga Global. 
d)  Candidato/Vaga x Emprego. 
 e)  Total de Inscritos. 
19.1.3. Relatório final contendo os seguintes elementos: 
a)  Edital.  
b)  Contrato. 
c) Dados estatísticos sobre resultados das provas. 
 
19.1.4. A contratada deverá fornecer os dados estatísticos referentes aos 
relatórios mencionados nos subitens anteriores em uma via encadernada e em 
arquivo eletrônico; 
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19.1.5. Após a divulgação do resultado final do concurso a contratada 
encaminhará a Contratante, no prazo de até 10 (dez) dias, as fichas de inscrição 
dos candidatos inscritos e as folhas definitivas de respostas, obedecendo à 
rigorosa ordem sequencial, crescente, de inscrição, por cargo e acondicionadas 
em embalagens (Caixa de arquivo morto tamanho 24x34x13cm) devida e 
criteriosamente identificadas referentes a cada conteúdo; 
 
19.1.6. As fichas dos candidatos aprovados portadores de necessidade especiais 
deverão vir em lote separado dos demais candidatos, obedecendo igualmente 
rigorosa ordem de classificação em embalagem devida e criteriosamente 
identificada sobre o conteúdo. 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1. Todos os trabalhos deverão ser desenvolvidos em consonância com a Lei 
Orgânica do Município de Viana, Estatutos dos servidores Públicos Efetivos em 
vigor e demais Leis  pertinentes. 
 
20.2. Poderá haver, desde que conveniente para a Câmara Municipal de Viana e 
presentes os motivos de interesse público, substituição de cargos por outros de 
igual escolaridade, e aproveitamento de  cargo  vago, bem como acréscimo ou 
supressão da quantidade de cargos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
permitida pela Lei Federal nº 8.666/93. 

 
21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
21.1. Prestar o serviço de acordo com o estabelecido no Projeto Básico ou 
documento equivalente; 
 
21.2. Não transferir a outrem, o objeto estabelecido neste contrato, sem prévia e 
expressa anuência da Contratante; 
 
21.3. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que 
ensejaram contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal e 
qualificação técnica; 
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21.4. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por 
seus empregados ou prepostos durante a prestação dos serviços ora licitados, 
decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente 
aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
 
21.5. Fornecer à Contratante, no prazo de até 08 (oito) dias após a assinatura do 
contrato, formulários com as instruções gerais e o programa das provas do 
concurso, que serão distribuídos aos candidatos no ato da inscrição; 
 
21.6. Publicar os editais em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis após a aprovação da 
Comissão do Concurso Público; 
 
21.7. Indicar representante, como preposto, responsável pelo acompanhamento 
do Contrato e contatos com a Contratante; 
 
21.8. Responsabilizar-se pelas despesas direta ou indiretas, tais como: salários, 
transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 
previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que 
forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto desta 
contratação ficando, ainda, a Contratante, isenta de qualquer   vínculo 
empregatício com os mesmos, sem qualquer solidariedade da CÂMARA 
MUNICIPAL DE VIANA – ES; 
 
21.9. Realizar novas provas ou refazer qualquer uma das fases inclusive, a 
republicação nos Diários Oficiais do  Município, Estado, e  em jornais de grande 
circulação, bem como em outros meios de comunicação, sem ônus para a 
CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de fato que, por qualquer motivo 
originário da CONTRATADA, resulte na nulidade de fase ou de todo o concurso; 
 
21.10. Apresentar os documentos de cobrança, inclusive Nota(as) Fiscal (is) com 
a descrição completa dos serviços realizados. 
 
21.11. Manter em dia as obrigações e encargos trabalhistas e fiscais relativos ao 
objeto contratado; 
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21.12. Elaboração e confecção do material necessário para as inscrições: 
 
a) Requerimento de inscrição. 
 
b) Editais de abertura do concurso. 
 
21.13. Elaboração e aplicação das provas objetivas e discursivas com pessoal 
próprio da contratada; 
 
21.14. Escolha Criteriosa dos locais para aplicação das provas; 
 
21.15. Organização dos locais para a aplicação das provas; 
 
21.16. Prestar contas à câmara Municipal de Viana apresentando relatório 
contendo o total de inscrições correspondentes ao valor de cada taxa específica, 
o número de inscrições isentas de taxa, resultados dos pedidos de isenção 
(deferido/indeferidos), o valor total arrecadado; 
 
21.17. Elaborar todos os Editais necessários à realização do Concurso Público, 
submete-los à aprovação da Comissão de Concurso Público; 
 
21.18. No caso de alterações nos Editais a contratada terá o prazo máximo de 24 
horas para processá-las e novamente, submetê-los à apreciação da Comissão de 
Concurso Público; 
 
21.19. Promover a ampla divulgação do Concurso Público em canais de grande 
circulação, em locais de grande acesso de público, na internet, em rádio de 
abrangência regional e jornal de grande circulação; 
 
21.20. Elaborar os Editais de convocação dos candidatos para as provas; 
 
21.21. Elaborar, aplicar e corrigir as provas; 
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21.22. Proceder à análise de títulos e experiência declarados pelos candidatos; 
 
21.23. Fornecer relatórios sobre o andamento do Concurso, em etapa e no 
resultado final. 
 
21.24. Disponibilizar a infraestrutura apropriada para o desenvolvimento do 
Concurso, tais como transmissão de dados, material institucional e outros 
equipamentos julgados necessários, e as salas de  aula, sendo  que  esta última  
será feita  através  da colaboração, suporte a ser dado pela  comissão de 
concurso junto aos  órgãos municipais e  outros; 
 
21.25. Providenciar o material para divulgação de comunicados e demais informes 
necessários; 
 
21.26. Providenciar a publicação no jornal de grande circulação o resultado final 
do Concurso observados os resultados das etapas; 
 
21.27. Providenciar a divulgação de todas as etapas do concurso público em site 
próprio, bem como fornecer arquivo eletrônico em PDF para publicação no Diário 
Oficial da Câmara Municipal de Viana; 
 
21.28. Arcar com todas as despesas referentes à publicidade do concurso, bem 
como das publicações dos editais, resultados, de provas, e resultados finais nos 
meios de comunicação; 
 
21.29. Responder e decidir sobre os recursos e ações que forem impetrados com 
relação ao andamento e resultados do concurso; 
 
21.30. Prestar informações e assessoria técnica e jurídica quando ação judicial 
relativa à realização do Concurso Público for contra a Câmara Municipal de Viana; 
 
21.31. Estruturar e definir o conteúdo programático das provas; 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA 

Estado do Espírito Santo 
 
 

41 
 

 
21.32. Providenciar a arrecadação dos valores correspondentes às taxas de 
inscrição, em conta bancária específica da contratante; 
 
21.33. Disponibilizar ambulância e equipe médica para atendimento aos 
candidatos nos dias de prova. 
 
21.34. Solicitar com o suporte da  comissão de concurso público, o apoio ao 
Município e aos órgãos responsáveis pela segurança, policiamento nos locais de 
realização de prova; 
 
21.35. Disponibilizar os serviços de limpeza durante a arrumação dos locais e 
durante a realização das provas; 
 
21.36. Solicitar apoio em conjunto com a  comissão de concurso público a 
administração municipal  e as empresas locais, responsáveis pelo fornecimento e 
abastecimento de água, energia elétrica, transporte coletivo, para que não ocorra 
interrupção e/ou manutenção destes serviços nas áreas e datas previstas para 
realização das provas do concurso; 
 
21.37. Responsabilizar-se se for o caso, pela contratação de profissional  da  área  
médica para atender casos específicos em caso de necessidade durante o  
concurso público.  
 
21.38. Fornecer   todos  os  relatórios  solicitados pela Câmara Municipal  de  
Viana,  conforme  previsto  neste  Projeto  Básico para avaliação das  etapas e  
atividades realizadas; 
 
21.39. Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação 
exigidas conforme  este  Projeto  Básico. 
 
21.40. Informar a  Contratante  se assim demandar, a comunicação por escrito 
caso o concurso  público  sofrer  algum atraso quando  a  sua  conclusão  
conforme cronograma fixado. 
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22 .DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
22.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato, por 
meio de servidores designados pela contratante, que atuarão junto a coordenação 
dos serviços com   o preposto da contratada, de modo a garantir o fiel 
cumprimento do contrato, da proposta do Edital que norteará processo licitatório, 
bem como na forma prevista na Lei nº. 8.666/93; 
 
22.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, qualquer irregularidade constatada, 
solicitando providências imediatas para a realização das mesmas; 
 
22.3.  Prestar à CONTRATADA todas as informações necessárias à execução   
dos   serviços; 
 
22.4. Não utilizar os funcionários da CONTRATADA em outras atividades que não 
estejam especificadas no documento licitatório; 
 
22.5.  Constituir comissão de acompanhamento do concurso para acompanhar 
todas as fases; 
 
22.6.  Acompanhar todas as publicações de edital e Diário Oficial; 
 
22.7. Fornecer a contratada todas as informações necessárias ao bom 
desenvolvimento dos trabalhos; 
 
22.8. Controlar, acompanhar e avaliar a execução do objeto do contrato, através 
da comissão; 
 
22.9. Providenciar pagamento pelos serviços prestados e na forma ajustada em 
contrato; 
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22.10. Responsabilizar-se pela isenção de taxas de inscrição; 
 
22.11. Fornecer o perfil dos cargos e a sua legislação vigente acerca da criação 
destes, bem como, toda a legislação vigente referente à realização de Concursos 
Públicos no Município de demais exigências; 
 
22.12. Proporcionar as facilidades  necessárias  para  que a contratada possa 
executar os serviços dentro das normas estabelecidas, inclusive concedendo à 
contratada estrutura física (local) para  realização das provas objetivas e de 
avaliação médica e psicológica dentro das possibilidades da  câmara municipal, 
se  necessário for; 
 
22.13. Notificar a contratada, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constadas na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias; 
 
22.14. Analisar os Editais a serem publicados e devolvê-los no prazo máximo de 3 
(três) dias úteis; 
 
22.15. Avaliar o conteúdo programático apresentado pela contratada, promovendo 
sugestões quando entender  ser pertinente. 
 
23. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 Os pagamentos relativos à realização do concurso serão efetuados, mediante 
requerimento protocolizado na Câmara Municipal de Viana – ES, acompanhado 
da Nota Fiscal e cópia, devidamente atestado pelo solicitante, responsável  pelo   
recebimento   do  objeto   deste    edital,  conforme   abaixo: 
 
O   Valor  Contratado   será pago em  03  (três)  Parcelas da seguinte forma:   
2ª. DA FORMA DE PAGAMENTO:    caso seja mantida a arrecadação pelo 
Contratante, sugerimos alterar o item 23 com as parcelas sendo alteradas de 2 
para 3, sendo que o percentual/etapa correspondendo a:     
 1ª parcela (30%) – a ser liquidada em até 05 (cinco) dias úteis, após o término 
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das inscrições (homologação)  e apresentação do Relatório de Inscritos; 
 2ª parcela (30%) – a ser liquidada em até 05 (cinco) dias úteis, após a aplicação 
das Provas Objetivas e Discursivas; e 
 3ª parcela (40%) – a ser liquidada em até cinco dias após a divulgação do 
Resultado Final com a lista dos aprovados  nas provas objetiva e discursiva, e a 
Homologação do resultado para  admissão no cargo público, e a devida entrega 
dos  relatórios  e  outros  documentos  relativos ao  Concurso Público.  O 
pagamento deverá ser  realizado   mediante apresentação de Nota Fiscal 
Eletrônica na forma regular. Existindo erros na emissão da  nota  fiscal, o 
pagamento só será feito mediante a  correção e  emissão  do  documento correto. 
c)  Não gerarão direito a reajuste e atualização monetária os serviços que forem 
entregues com atraso à contratatante. 

 23.1. A irregularidade fiscal interferirá na realização do pagamento a contratada 
causando suspensão imediata desse, caso a prestadora de serviço não esteja em 
dia com as obrigações fiscais; 
23.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira e a documentação comprobatória, sem 
que isso gere direito de reajustamento de preços ou correção monetária; 
 
23.3. O pagamento ficará condicionado ao atendimento integral das exigências 
contidas no Item 21 e seus subitens e alíneas deste Projeto Básico; 
 
24. DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
O Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura pelas partes, pelo período 
de 12 (doze) meses, a contar da data de emissão da ordem de serviço. 
 
24.1. Poderá ocorrer a prorrogação do contrato, desde que previstas uma das 
causas   contempladas no  art. 57 da Lei 8.666/1993 e suas alterações, a partir da 
solicitação da  Secretaria   requisitante; 
 
24.2. Toda prorrogação do prazo contratual deverá ser justificada por escrito e 
aprovada pela autoridade competente, e obedecer ao que dispõe o  art. 57 da Lei 
8666/93 e suas  alterações; 
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24.3. Dos Cronogramas - Os prazos para realização dos serviços, deverá contar a 
partir da assinatura do contrato, e serão prazos comuns a  todos os cargos, 
devendo: 
 
a) Elaborar a Minuta dos Editais e encaminhar à Comissão do Concurso Público 
até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato. 
 
b)  Publicar os Editais no meio de veiculação obrigatório (Diário Oficial da câmara 
Municipal de Viana) e Jornal de grande circulação no Município: até 05 (cinco) 
dias após a aprovação da Comissão do Concurso. 
c) Período para o início das inscrições: 10 (Dez) dias após a publicação do Edital. 
 
d) Período para realização das inscrições: 15 (quinze) dias computados após a 
data de início das inscrições. 
e)  Aplicação das Provas Objetivas: 30 dias após o término da inscrição, e 
também    das  Provas Discursivas. 
 
f)  Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas: 24 (vinte e quatro) horas após 
a realização das provas. 
g) Resultado da Prova Discursiva: 5 (cinco) dias úteis após a divulgação do 
gabarito da Prova Objetiva. Se assim demandar, o prazo  na  divulgação dos  
resultados poderá ser estendido por mais  5 (cinco) dias,  desde que haja  a  real 
necessidade a  fim de que o processo seja o mais fiel e justo possível, primando 
sempre pela  moralidade e eficiência   do concurso  público. 
 
h) Prazo para interposição de recursos da prova objetiva: 2 (dois) dias úteis após 
a publicação do resultado da prova objetiva. Prazo para interposição de recurso 
para a Prova Discursiva 2 (dois) dias úteis após a  publicação do resultado da  
prova discursiva. 
 
i) Julgamento dos recursos e divulgação do resultado final da prova objetiva: 5 
(cinco) dias úteis após o prazo para interposição dos recursos, e  prazo para 
julgamento dos  recursos para a prova discursiva 5 (cinco) dias úteis após o  
prazo para interposição de recursos. 
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j) Convocação para a realização da Avaliação de Títulos: 2 (dois) dias úteis após 
a divulgação do resultado final da prova objetiva. 
 
k) Prazo de entrega dos títulos: 2 (dois) dias úteis; 
 
l) Período de avaliação dos títulos: 10 (dez) dias úteis após o prazo de entrega; 
 
m)  Divulgação da avaliação de títulos: 2 (dois) dias úteis após o prazo de entrega 
dos resultados; 
 
n)  Prazo para interposição de recursos da avaliação de títulos: 2 (dois) dias úteis 
após a publicação do resultado da avaliação de títulos; 
o) Julgamento dos recursos da avaliação de títulos: 5 (cinco) dias úteis após o 
prazo para interposição dos recursos; 
 
p) Divulgação do resultado final da avaliação de títulos: 2 (dois) dias úteis após o 
prazo de julgamento dos recursos da avaliação de títulos; 
 
q) Divulgação da classificação final do Concurso Público: 2 (dois) dias úteis após 
a divulgação do resultado da avaliação de títulos; 
 
r) Prazo para interposição de recursos da classificação final do Concurso Público: 
2 (dois) dias úteis após a publicação da classificação final do Concurso Público; 
 
s) Publicação e homologação da Classificação Final do Concurso Público: 2 (dois) 
dias úteis após o prazo de julgamento dos recursos da classificação final. 
 
24.4. Poderá em situações  excepcionais  ser  reconsiderado  junto a Comissão 
de Concurso  Público e/ou  a Contratada, os  prazos em situações que demandar 
extrema  necessidade  referente as etapas do  concurso visando  sempre o  bom  
resultado e transparência do mesmo. 
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24.5. Outros requisitos e exigências poderão ser estabelecidos em   Edital    de   
concurso   visando  
 
dentre outros princípios elementares, a transparência, eficiência    e   moralidade  
do  evento a   ser  realizado  na forma da legislação  pertinente. 
 
24.6. O prazo  para  realização de Provas após  término das  inscrições  será de 
30 (trinta) dias, salvo em caso de  posição  contrária ou mediante  recursos 
apresentados  onde este  prazo deva ser  postergado. 
 
24.7. O prazo  para  realização de Provas após  término das  inscrições  será de 
30 (trinta) dias, considerando o caráter emergencial para  contratação,  salvo em 
caso de  posição  contrária ou  recursos apresentados, onde este  prazo deva ser  
postergado.  
 
24.8. Deverá ser observada na legislação prevendo o percentual de  vagas  
reservadas para pessoas com deficiência e o percentual relativo a cota  racial. 
 
24.9. Qualquer alteração no Cronograma, data, pela Contratada, inclusive 
relativos aos  resultados nas Etapas  no decorrer   da realização do Concurso  
deverá ser  comunicado  via e-mail a  COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, de forma a preservar sempre o cumprimento 
do  Calendário  e as  Etapas do  evento. 
 
 

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
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                           TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 
 
 

ANEXO I I 
 
 
 

MODELO PROPOSTA 
FINANCEIRA 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA. 

 
BAIXO DESCRITO E DE ACORDO COM O ANEXO I - PROJETO BÁSICO. 

 
LICITANTE: CNPJ: 
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:
UF: CEP: FONE/FAX:
BANCO: AGÊNCIA: CONTA  CORRENTE: 
VALIDADE DA PROPOSTA:

 
Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços objeto da 
Tomada de Preços, contendo todas as estipulações consignadas no Edital, 
conforme abaixo: 

 
ITEM DESCRIÇÃO R$ VALOR 

GLOBAL 

 
1 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇ ESPECIALIZADOS 
PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
NOS QUADRO  DA  CÂMARA MUNICIPAL DE  VIANA – 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME DESCRITO NO 
OBJETO DESTE  EDITAL E DE ACORDO COM O ANEXO I- 
COM  ESTIMATIVA DE ATÉ 2.000 ( DOIS MIL) 
CANDIDATOS.   

 

 
 
Valor Global:  R$........................(……………………………..). 
Declaro  que os Custos/despesas com Impostos e  obrigações 
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trabalhistas e demais, são de responsabilidades da Licitante 
(Empresa). 

_____,_____de_____________de  2017 
____________________________________ 

 
RESPONSÁVEL 

EMPRESA 
(Carimbo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA 

Estado do Espírito Santo 
 
 

50 
 

 
 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS 
 

 Nº 001/2017 ANEXO III 
 

 
MODELO DE CARTA DE 

CREDENCIAMENTO 
 

 
(Papel timbrado da empresa, 

preferencialmente) 
 

 
 

A  Empresa 
.............................................................................................,  neste  ato 

representado         por         seu         sócio-gerente         /         presidente         
/           diretor 
............................................................................................................., 
credencia o / a Sr.(a) 
..........................................................................................................................
..........., 
conferindo-lhe todos os poderes gerais necessários à prática de quaisquer 
atos relacionados com a licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS n.º 
001/2017, assim como os poderes específicos para assinar/ rubricar toda a 
documentação e as propostas, emitir declarações, apresentar 
reclamações, impugnações ou recursos, desistir de prazos recursais, e 
assinar atas. 

 
.................................., ............ de 

............................ de 2017. 
 

……………………………………………………………
……… Assinatura do representante legal da 

licitante 
 
 

 
 

OBSERVAÇÃO: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes. 
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ANEXO IV 
 

 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2017 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ 
TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E 
IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, NÃO FOI 
DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE CUMPRIMENTO DO ART. 27, INC. V, 
DA LEI N.º 8.666/93 E DO ARTIGO 7º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

Declaro(amos) que a Empresa  
….................................………........................…....……......, 
CNPJ n.º ......................................………..., não está temporariamente 
suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a 
Administração, não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, bem como não possui, em seu quadro de pessoal, 
empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, 
da Constituição Federal. 

 
Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em 

modificação da situação ora declarada será imediatamente comunicada, 
por escrito, a Prefeitura Municipal de Guaporé/RS. 

.................................., ............ de 
............................ de 2017. 

 
 

…………........................................................
. 

Assinatura do representante legal da 
licitante 

…………........................................................
. 

Nome do representante legal da licitante 
 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue dentro do Envelope n.º 01. 
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ANEXO V 
 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS 
001/2017 

  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ART. 3º 
E NÃO INCURSÃO NOS IMPEDIMENTOS DO § 4º DO MESMO 

ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 
 
 
 

Declaro,  sob as  penas da Lei,  que  a 
licitante............................................................. 

CNPJ nº ........................................., se enquadra ........ na definição do art. 
3° da Lei Complementar n° 123/06, pelo que pretende exercer o direito de 
preferência conferido por esta Lei e que, para tanto, atende suas condições 
e requisitos, não estando incursa em nenhum dos impedimentos constantes 
de seu § 4º. 
 
 

 
.................................., ............ de ............................ de 2017. 
 

 
 
 

_ 
 

Assinatura do representante legal da licitante 
ou  do  procurador/preposto/credenciado/Contador 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2017  

 
ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
A CÂMARA MUNICIPA DE  VIANA -ES, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, CNPJ nº ………………………………., com sede na  Rua Domingos 
Vicente, nº 10, centro – Viana  -Estado  do  Espírito Santo, neste ato 
representado por seu Presidente, FABIO LUIZ DIAS, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município, doravante denominado 
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ............................., 
estabelecida em ............, na Rua/Avenida  ........, inscrita  no  CNPJ sob o nº 
..., neste ato representada pelo(a)    Sr.(a) 
........, portador da Carteira de Identidade nº .............................., doravante 
denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato que foi 
procedido da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2017, subordinando-se as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como das 
seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO 

 
1. O presente Contrato tem como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS  PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS PARA EMPREGO 
PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  VIANA , CONFORME ABAIXO 
DESCRITO E DE ACORDO COM O ANEXO I  - PROJETO  BÁSICO: 
 
 
Cargo Vaga Cad

astr
o 
Rese
rva 

Exigência Mínima Tipo de 
Prova 

Nivel Vencim
ento 

Procurad
or 

01 Não Superior  em Direito Objetiva 
e 
Discursi
va 

    
ENS 
 

2.332,
00 

Controla
dor 

01 Não Superior em Ciências 
Contábeis, 

Objetiva 
e 

   
CEN

 
2.332,0
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Administração ou 
Ciências Econômicas 

Discursi
va 

S 0 
 

Contador 01 Não Superior – Ciências 
Contábeis 

Objetiva 
e 
Discursi
va 

CE
NS 

2.332,
00 

Auditor 01 Não Superior – Ciências 
Contábeis, Ciências 
Econômicas ou  
Administração 

Objetiva 
e 
Discursi
va 

2.33
2,00 

 
2.332,0
0 

Assisten
te 
Legislati
vo 

03 Sim  Ensino 
Médio/Técnico 

Objetiva 1.96
4,00 

2.332,
00 

Auxiliar 
Adm.  

 01     Sim Ensino Médio/Técnico Objetiva      
CENM 

 
1.227,00

 
 

 
 
  08 
vagas 

 
  
04 
Vagas 

    

Observando o art. 5º §2º  Lei nº 8.112/90 (Reseva de vaga para pessoa portadora 
de  deficiência) 
Cadastro  Reserva  para os  Cargos de Assistente Legislativo e Assistente 
Administrativo.  
 

Valor de  Aux. Alimentação: R$ 400,00. 
 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA -  A CONTRATADA deverá cumprir todas as fases do 
concurso publico sem qualquer custo adicional, devendo atender as obrigações 
mínimas a seguir elencadas, incluindo todos os procedimentos administrativos 
necessários e exigidos pelo Tribunal de Contas, observando o Regulamento do 
Concurso Público: 
 

a) elaboração de edital de abertura das inscrições, incluindo todos os 
elementos normativospara o processo relative ao  Concurso Público, 
conteúdo programático e bibliografia, em conformidade com as 
instruções do Tribunal de Contas, tendo a prévia aprovação da 
Câmara Municipal de Viana; 
 

b) elaboração de modelo de todos os demais editais necessaries 
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obedecendo as Etapas do Concurso Público, tais como: 
homologação das inscrições, divulgação de resultado das provas, 
julgamento de recursos, convocação para provas  conforme o Projeto 
Básico até a homologação do resultado final e classificação dos 
candidatos conforme o Anexo I  da  Tomada de Preço nº 001/2017. 
 

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 através do seu site (Portal), sobre  
todas todas as fases do concurso publico, e responder os 
questionamentos  da  Câmara Municipal quando   esta  como 
Contratante  for questionada por candidatos ou  autoridades  
fiscalizadoras  relativos  ao  Concurso Público. 
 

e) fornecimento de modelo de ficha de inscrição via  sistema a  todos  os  
candidatos relativos  ao  concurso publico; 
 

f) treinamento do pessoal encarregado do recebimento das inscrições, 
a ser designado na sede da empresa  para  conclusão  destas  via   
sistema eletrônico  em seu  site; 
 

g) 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 informando as  Agências  
bancárias onde  estas  serão  pagas; 
 

h) apreciação de todas as inscrições e elaboração de edital de 
homologação das mesmas; 

 
i) montagem do banco de dados dos candidatos, contendo as 

informações prestadas pelos mesmos, na ficha de inscrição, bem como 
seu fornecimento à Câmara Municipalde  Viana  via cartão  magnético, 
quando da conclusão do processo; 
 

j) elaboração, digitação, revisão técnica e reprodução das provas 
Objetivas e Discursivas, que deverão ser de responsabilidade de 
profissionais técnicos componentes da banca da proponente, 
devidamente cadastrados junto a seu órgão de classe, de acordo com 
o número de inscritos; 

 
j.1) a impressão das provas deverá ser em ambiente 
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altamente sigiloso, em quantidade suficiente, incluindo reservas 
e com profissionais credenciados e éticos de forma a  se  
evitar vazamento de  dados   que possa  colocar   em  risco o  
Concurso  Público e possiveis  prejuizos moral, ético a   
contratante e, também a  contratada; 
 
J2.) as provas deverão ser acondicionadas em caixas 
lacradas e indevassáveis e deverão ser entregues no dia e 
horário estipulados para a aplicação das mesmas, nas salas 
determinadas para tal, as quais serão abertos na presença 
dos fiscais e dos candidatos; 
 

 
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 Câmara Municipal; 
 
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 pelo Município por solicitação da  Câmara Municipal; 
 
o) aplicação das provas, designando a sua  comissão coordenadora 
central que treinará e supervisionará a banca de fiscais de  sua 
responsabilidade em observância quanto a  quantidade  dos  fiscais o  
disposto no Projeto  Básico (Anexo  I)   do Edital   de Tomada de Preço nº 
001/2017 origem deste Contrato. 
 
p) aplicação das provas, designando comissão coordenadora central; 

 
q) atendimento especializado aos portadores de deficiência de acordo 
com as especificidades dos casos apresentados (motora, auditiva, visual); 
 
r) fornecimento do gabarito oficial,  de conformidade  com  atendendo se 

possível a estimativa  de tempo  do Projeto Básico (Anexo I)   do Edital 
de Tomada de  Preço nº 001/2017, concernente  a data das provas; 
 

s) correção das provas por sistema de LEITURA ÓTICA; 
 

t) avaliação dos Títulos dos candidatos aprovados nas Prova Objetiva e 
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Prova Discursiva  para os cargos em que esta prova for aplicada; 
 
v) exame e julgamento de eventuais recursos relativos às provas, com 
emissão de parecer individualizado de  assessor jurídico de  sua  
responsabilidade; 
 
w) recorreção das provas e fornecimento de novos relatórios, por força 
de recursos interpostos, se for o caso; 
 
x) emissão de relatórios  a Câmara em sistema informatizado, em todas as 

fases do certame para análise  pela  comissão de concurso e ouvir  
sugestões  visando a  todo o  tempo  maior  lisura na  realização do 
Concurso  Público; 
 

y) montagem de dossiê e entrega a Câmara Municipal, contemplando 
todos os atos decorrentes da realização do concurso público e do 
Processo de Concurso observando sempre as  exigencies  do  Tribunal de  
Contas do Estado. 
 
z) apoio técnico-jurídico em todas as etapas do presente certame, 

observando  sempre  as  normas  editadas e  exigencias  do   Tribunal de  Contas  
relativas  a  realização de Concurso  Público, inclusive  nas  publicações de  Atos  em  
Diário  Oficial  do Estado, repassando  à  Câmara Municipal previamente  atos que 
sejam  da    responsabilidade  desta   providenciar  a devida  publicação  no  Diário  
(DIO-ES) dando  ampla   transparência e fidelidade   sobre o  Concurso  Público. 
 

CLÁUSULA  TERCEIRA – DA  CONTRATADA 
 
3.1. A contratada deverá prestar os serviços obedecendo os critérios 
estabelecidos no Regulamento do Concurso Público da Câmara Municipal 
de Viana, e  as  normas  em  vigor,  Lei  Orgânica do Município, Lei nº 
1.596/2001 (Estatuto dos Servidores) e demais leis pertinentes  aos   
cargos criados  para  o presente  concurso, sendo que: 
 
a)  As provas deverão ser realizadas no Município de Viana. 
 
b) O valor da taxa de inscrição a ser cobrada dos candidatos será definido 

posteriormente  entre a empresa  contratada  e a  câmara municipal  
através da comissão  de  concurso  publico; 
 

c) O Edital do Concurso será disponibilizado ao público somente após sua 
aprovação pela Comissão de Concurso e a autoridade competente, devendo 
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ser observado sempre pela  comissão e a empresa responsável  pelo 
concurso a fiel  transparência e ampla informação ao  candidato sobre o  
concurso publico emtodas  as  suas  etapas; 
 
d)  A contratada deverá fazer constar nos editais de concurso todas as 
INFORMAÇÕES  CLARAS sobre a forma de avaliação das provas, visando 
evitar inúmeros questionamentos  relativos a  forma de cálculos, pontuação  
na avaliação dos  candidatos. 
 
e) A contratada deverá obedecer às regras da legislação vigente, 
especialmente a Lei Municipal nº 1.596/2001 (Estatuto dos Servidores 
Públicos de Viana) e demais alterações posteriores. 
 
e) A legislação Municipal está disponível no endereço eletrônico: 

câmaravianaes.gov.br - Legislação/ Portal de Transparência/ Licitações e 
no Diário Oficial da Câmara: es.viana.camara.dio.org.br  

 
CLÁUSULA QUARTA -   DAS ESPECIFICAÇÕES 

 
4.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de 
transcrição, as especificações e disposições do EDITAL DE TOMADA DE 
PREÇOS n.° 001/2017 e de seu Anexo I  do Edital, e  Proposta Preço 
apresentadas pela CONTRATADA. 
 
4.1.1. Questionamentos  resultants a esta Minuta de Contrato comparada  aos  
Termos do  Anexo I (Projeto  Básico)  serão  passíveis  de  readequações no 
Contrato de Prestação de Serviço,  primando sempre  pela  execução  da 
prestação de  service  com  eficiência, justiça,eficiência  do  Concurso  Público 
da  Câmara Municipal de  Viana. 

 
CLÁUSULA  QUINTA -  DA EXECUÇÃO 

 
5.1. A execução do presente Contrato far-se-á sob regime de preço global, 
todavia  em 3(três) Parcelas  de conformidade  com o Anexo I do Edital de  
Tomada de Preço nº 001/2017,  considerando a estimativa de até 2.000 
(dois mil) candidatos inscritos. 
 
5.1.1. ultrapassando o  valor de  inscritos  estimado  em  2.000 (dois mil), a 
câmara lancará mão  de disposito  na Lei  nº 8.666/93  e  suas  alterações  
visando a  complementação, face o  custo referente  ao número de  candidatos 
inscritos regularmente (boleto pago),  concorrendo ao  concurso  público.   
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CLÁUSULA SEXTA -  DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 
6.1 . O valor total global ajustado para prestação dos serviços ora 
contratados é de  R$...................., livre de todos os encargos, cujo 
pagamento será efetuado por ordem bancária, considerando-se o número de 
inscrições homologadas, até o 5º dia útil e após a emissão de nota fiscal 
referente a cada etapa realizada, juntamente com a relação das inscrições 
homologadas, da seguinte forma: 
 
a)  30%  do valor após a homologação das inscrições; 
b) 30% do valor após realização das provas 
c) 40% do valor após a entrega dos resultados finais 

 
6.1.1. Será considerado para pagamento somente o valor correspondente 
às inscrições homologadas, cujo valor unitário será apurado a partir da 
divisão do valor total da proposta, pelo número estimado de candidatos. 

 
6.1.2. Caso o número de inscrições ultrapasse o máximo previsto de até 
2.000 (dois mil) candidatos, a Câmara Municipal de Viana deverá assumir 
os encargos com o custo  relative  ao número de  candidatos excedente. 

 
6.1.3. Ocorrendo atraso de pagamento, após esta data, os valores serão 
corrigidos monetariamente pelo índice do IGP-M/FGV, do mês 
imediatamente anterior., ou outro índice que vier a substituí-lo a 
administração compensará a contratada com juros de 0,2% ao mês, pro-
rata. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA -   DO PRAZO 

 
7.1. O prazo previsto para a conclusão dos serviços a serem contratados 
será de até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado, desde que 
devidamente justificado , sendo que a empresa contratada deverá concluir a 
elaboração do edital do concurso no prazo de até 30 (trinta) dias a contar 
da assinatura do contrato de prestação de serviços e após aprovação pela 
Autoridade Competente. 

 
CLÁUSULA OITAVA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
8.1. Constituir-se-ão  obrigações da CONTRATADA: 

 A licitante vencedora deverá cumprir todas as fases do concurso public, sem 
qualquer custo adicional, devendo atender as obrigações mínimas 
elencadas nos itens 2.1 e 2.2 do edital, incluindo todos os procedimentos 
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administrativos necessários e exigidos pelo Tribunal de Contas, observando o 
Regulamento do Concurso Público na forma da  legislação vigente. 
 
8.2. Todas as despesas com locomoção, alimentação, estadas, encargos e 
obrigações tributárias, sociais trabalhistas e previdenciárias, incidentes, 
impostos e taxas, não sendo admitidos quaisquer outros adicionais, após a 
abertura dos envelopes; 

 
8.3- Quaisquer outras despesas necessárias à plena execução do objeto 
contratado, de acordo com a Tomada de Preços n.º 001/2017 e seus 
Anexos. 

 
CLÁUSULA NONA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
9.1.Constituir-se-ão  obrigações da CONTRATANTE: 

 
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) providenciar local, equipamento (microcomputador ligado à rede Internet) e 
pessoal para atendimento a candidatos durante o período de inscrições; 
e)  ceder local adequado para a realização da Prova Objetiva; 
f)  recrutar e pagar fiscais e pessoal de apoio para a aplicação das provas; 
g)  receber eventuais recursos administrativos e encaminhar à proponente para 
julgamento; 
h) receber Títulos dos candidatos aprovados nas Provas Objetiva e 
Discursiva, para os cargos em que esta prova for aplicada, e encaminhamento 
à proponente para avaliação e pontuação; 
i)ceder de local e equipamentos para a realização da Prova Prática aos 
candidatos aprovados e classificados na Prova Objetiva, para os cargos em 
que esta for aplicada; 
j) realizar eventual ato de sorteio público, se este for o último critério de 
desempate designado no edital de inscrições. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 
10.1.A CONTRATANTE, através de prepostos designados pela  
Administração Câmara Municipa de Viana, exercerá ampla, irrestrita e 
permanente fiscalização sobre a execução do presente contrato. 
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10.2. A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e 
processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo 
CONTRATANTE. 

 
10.3. A existência e atuação da fiscalização do CONTRATANTE, em nada 
restringem as responsabilidades únicas, integrais e exclusivas da 
CONTRATADA, no que concerne ao objeto deste contrato. 
 
 
CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE 
 
11.1. A CONTRATADA, responsabiliza-se integral e exclusivamente pelas 
despesas realizadas durante a prestação do serviço pactuado, assim como 
por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, cíveis e tributários 
decorrentes das relações que ajustar com empregados ou prepostos seus, 
eventualmente utilizados para auxiliar na prestação dos serviços em tela, ou 
decorrentes de danos por qualquer razão causados a terceiros, sem 
qualquer responsabilidade solidária do CONTRATANTE, aos quais desde 
logo, nesta, assegura o direito de regresso contra a CONTRATADA, em 
vindo a ser solidariamente responsabilizado. 
 
 
CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA -  DAS PENALIDADES 
 
12.1.Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, a 
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: 
 

         12.2. Advertência escrita, através de notificação. 
a) Considerando o número de advertências e a gravidade das faltas, poderá 
ser encaminhado o caso à autoridade municipal competente, com pedido 
formal de rescisão de Contrato: 
b) Multa, correspondente aos seguintes valores, conforme o caso: 
b.1.) Multa 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início, na conclusão 
ou na adequação /substituição dos serviços, aplicada sobre o valor total do 
Contrato, atualizado monetariamente.  
b.2.) Multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do objeto 
aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente. 
b.3.) Multa de 25% (vinte e cinco por cento) por inexecução total ou 
subempreitada do objeto, aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado 
monetariamente. 

 
12.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses das alíneas “b.2” e “b.3”, a 
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CONTRATADA ficará sujeita, além da aplicação da multa correspondente, 
às penalidades previstas no artigo 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93, nos 
termos que seguem: 
a) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de 01 (um) ano, em caso de inexecução parcial do 
Contrato. 
b) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de 02 (dois) anos, e declaração de idoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, em caso 
de inexecução total do objeto ou de subempreitada. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERIRA -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
13.1.Todos os serviços deverão seguir as especificações e condições 
expressas neste Contrato e nos Anexos da TOMADA DE PREÇOS n.° 
001/2017, que ficam fazendo parte integrante deste Contrato. 

 
13.2. É expressamente vedada a sub-contratação dos serviços, do objeto deste 
Contrato. 
 
13.3. Por motivos técnicos, e havendo recursos, o CONTRATANTE poderá 
acrescer ou suprimir o objeto contratado, conforme art. 65, §1º, da Lei n.º 
8.666/93, mantidas as condições iniciais do Contrato. 
 
 13.4. O CONTRATANTE não responderá por danos causados a terceiros 
por culpa ou dolo da CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VINCULAÇÃO E DA REGÊNCIA 

 
14.1. O presente Contrato vincula-se à  TOMADA DE PREÇOS n.° 001/2017. 

 
 14.2. O presente Contrato rege-se pelas normas constantes deste Contrato 
e pela Lei n.º   8.666/93. 

 
CLÁUSULA  DÉCIMA QUINTA -  DA  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
15.1. Servirá de cobertura para o Contrato a seguinte dotação orçamentária: 
2017 – Orçamento – 2017   ………………………….. –  
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………………………………… 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
16.1. O objeto do presente contrato não poderá ser cedido ou transferido, 
no todo ou em parte, a não ser mediante prévio e expresso consentimento 
do CONTRATANTE. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
17.1. O Contrato poderá ser rescindido: 
a) Amigavelmente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
b) Por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/93; 
c) Judicialmente. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  OITAVA  -  DO FORO 

 
18.1. As dúvidas e controvérsias oriundas do Contrato serão dirimidas no 
Foro da Comarca de Viana -ES , quando não resolvidas administrativamente. 
 
18.2. Interpretações, expressões  a respeito dos  termos  desta Minuta   de  
contrato, prevalecerá os  termos acordados  em Edital e  seu Anexo I   da 
Tomada de Preço  nº 001/2017 e Leis especificas  pertinentes a  contratações. 

 
E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento 
em 5 (cinco) vias de igual teor e forma. 

 
Viana –ES,………….de………………………..de  2017. 

 
FABIO LUIZ  DIAS 
CONTRATANTE 

 
CONTRATADA 

 
  
 


