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RETIFICAÇÃO 

 

CARTA CONVITE Nº 15/2019 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, 

APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS 

OBJETIVAS, APLICAÇÃO DE PROVAS 

PRÁTICAS E CONFERÊNCIA DE TÍTULOS DO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO 

DOS CARGOS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ/RS, nos termos do artigo 21 §4º da 

Lei n 8.666/93, RETIFICA o Convite nos seguintes termos:  

 

1) Altera-se o objeto da Carta Convite, conforme segue: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

PARA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS, 

APLICAÇÃO DE PROVAS PRÁTICAS E CONFERÊNCIA DE TÍTULOS DO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS. 

 

2) O item 1.4 passa a figurar com a seguinte redação: 26. Montagem de dossiê 

e entrega ao Município de Guaporé-RS, contemplando todos os atos decorrentes da 

realização do Concurso Público; 

 

3) Modifica-se o Projeto Básico, conforme Anexo. 

 

4) A data de recebimento dos envelopes permanecerá até às 14 horas do dia 1º 

de outubro de 2019, horário de Brasília –DF. 

 

5) As demais cláusulas permanecem inalteradas.  

 

Mais informações poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal da 

Administração - Setor de Licitações pelo telefone (54) 3443-5717.  
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Guaporé, em 23 de setembro de 2019. 

 

 

 

VALDIR CARLOS FABRIS                  

PREFEITO 

JONAS AGOSTI 

ASSESSOR JURÍDICO                                                                             

OAB/RS nº 59.450 
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ANEXO I  

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 

especializados de elaboração, aplicação e correção das provas objetivas, aplicação de 

provas práticas, de Concurso Público para provimento dos cargos. 

 

2. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 A licitante vencedora deverá cumprir todas as fases do concurso público, 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 a Regulamentação constante no Decreto Municipal nº 4154/2009 de 

26/02/2009 e alterações, conforme segue: 

1. Elaboração de edital de abertura das inscrições, conteúdo programático e 

bibliografia, em conformidade com as instruções do Tribunal de Contas, tendo a prévia 

aprovação do Município; 

2. Elaboração, padronização de linguagem, revisão, diagramação e reprodução de 

modelo de todos os demais editais necessários, tais como: homologação das inscrições, 

divulgação de resultado das provas, julgamento de recursos, convocação para provas, 

homologação do resultado final, classificação dos candidatos das Provas Objetivas e 

Cartões Óticos; 

3. Divulgação do evento em home page própria, incluindo todos os editais na 

íntegra, para os candidatos interessados terem acesso;  

4. Prestar informações aos candidatos em sua sede, por e-mail e/ou por telefone, em 

todas as fases do concurso público; 

5. 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;  

6. Apreciação de todas as inscrições e elaboração de edital de homologação das 

mesmas; 

7. Montagem do banco de dados dos candidatos, contendo as informações prestadas 

pelos mesmos, na ficha de inscrição, bem como seu fornecimento à ao Município de 

Guaporé, em meio magnético, quando da conclusão do processo; 

8. Elaboração, digitação, revisão técnica e reprodução das provas objetivas, 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; 

 A impressão das provas deverá ser em ambiente altamente sigiloso, em 
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quantidade suficiente, incluindo reservas;  

 As provas deverão ser acondicionadas em sacos lacrados e indevassáveis e 

deverão ser entregues no dia e horário estipulado para a aplicação das mesmas, 

nas salas determinadas para tal, os quais serão abertos na presença dos fiscais e 

dos candidatos;  

9. Elaboração do layout e impressão dos cartões-resposta, para correção por sistema 

de leitura ótica; 

10. Transporte e entrega das provas nos respectivos locais de aplicação sem ônus 

para o Município; 

11. Elaboração de atas e listas de presença em todas as fases do certame; 

12. Sinalização do espaço físico destinado à realização das provas, a ser cedido pelo 

Município; 

13. Aplicação das provas, designando comissão coordenadora central que treinará e 

supervisionará a banca de fiscais, a ser designada pelo Município; 

14. Aplicação das provas, designando comissão coordenadora central; 

15. Atendimento especializado aos portadores de deficiência de acordo com as 

especificidades dos casos apresentados (motora, auditiva, visual); 

16. Fornecimento do gabarito oficial, no primeiro dia útil após a data de realização 

das provas; 

17. Correção das provas por sistema de LEITURA ÓTICA; 

18. Aplicação de Prova Prática aos candidatos aprovados e classificados na Prova 

Objetiva, para os cargos em que esta prova for aplicada, no mínimo para os 30 primeiros 

classificados; 

19. As provas práticas deverão ser filmadas a fim de esclarecer possíveis recursos; 

20. Os recursos deverão ser feitos exclusivamente através do sítio eletrônico da 

empresa; 

21. Exame e julgamento de eventuais recursos relativos às provas, com emissão de 

parecer individualizado; 

22. Recorreção das provas e fornecimento de novos relatórios, por força de recursos 

interpostos, se for o caso; 

23. Emissão de relatórios em sistema informatizado, em todas as fases do certame; 

24. Montagem de dossiê e entrega ao Município de Guaporé-RS, contemplando 

todos os atos decorrentes da realização do Concurso Público; 

25. Apoio técnico-jurídico, em todas as etapas do presente certame; 

26. Aplicação de critérios legais de desempate e persistindo o mesmo, se dará 

através de sorteio pela Loteria Federal, conforme o resultado do primeiro prêmio da 

extração da loteria federal imediatamente anterior ao dia da efetiva realização da prova 
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objetiva. 

 

 

 

3. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

1. Fornecer toda legislação municipal pertinente à matéria; 

2. Efetuar todas as publicações legais relativas ao Concurso Público; 

3. Estabelecer convênio de cobrança, com instituição financeira, para crédito do 

valor correspondente à taxa de inscrição; 

4. Ceder local adequado para a realização das Provas Objetiva e Prática; 

5. Recrutar fiscais e pessoal de apoio para a aplicação das provas; 

6. Ceder 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. 

 

4. PRAZO PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO 

 O prazo total previsto para a conclusão dos serviços a serem contratados será de até 

120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado, sendo que a empresa contratada deverá 

concluir a elaboração do edital do concurso no prazo de até 15 (quinze) dias a contar da 

assinatura do contrato de prestação de serviços e após aprovação pela autoridade 

competente, livre de encargos, despesas, fretes e demais custos para o Município. 

 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

   O pagamento será efetuado parceladamente, da seguinte forma: 

a) 30% do valor após a homologação das inscrições; 

b) 50% do valor após realização das provas objetivas; e 

c) 20% do valor após a entrega dos resultados finais. 

 

6. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 A contratada deverá prestar os serviços obedecendo os critérios estabelecidos no 

Regulamento do Concurso Público do Município de Guaporé-RS, constante no Decreto 

Municipal nº 4154/2009 de 26/02/2009, e alterações, sendo que: 

a) As provas deverão ser realizadas no Município de Guaporé-RS, no período da 

MANHÃ; 

b) O valor da taxa de inscrição a ser cobrada dos candidatos será definido 

posteriormente pela Administração; 

c) O Edital do Concurso será disponibilizado ao público somente após sua 

aprovação pela autoridade competente e deverá obedecer às regras da legislação vigente, 

especialmente as Leis Municipais nºs 3004/2009 e 3005/2009, CLT e demais normas; 

d) A legislação está disponível no endereço eletrônico www.guapore.rs.gov.br – 

Legislação; 

http://www.guapore.rs.gov.br/
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e) A prova deverá contemplar o mínimo de 40 questões que versem sobre conteúdos 

específicos e básicos, de acordo com as funções de cada cargo; 

f) As provas serão realizadas no mesmo turno para todos os cargos. 

 

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA 

 A qualificação técnica deverá ser comprovada, mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

1. Comprovante do registro da empresa no Conselho Regional de 

Administração – CRA; 

2. Comprovante do registro do Responsável Técnico da empresa junto ao 

Conselho Regional de Administração - CRA; 

3. Apresentação de no mínimo 01 (um) atestados de capacidade técnica-

operacional da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, e que contenham, especialmente, inscrições 

on-line/internet e aplicação de Prova Objetiva, Prática e Títulos, com no mínimo 800 

(oitocentos) inscritos; 

4. Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacitação técnico-

profissional em nome do responsável técnico da empresa, registrado no Conselho Regional 

de Administração – CRA e acompanhado da Certidão de Acervo Técnico – CAT, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o profissional tenha 

executado serviços de características semelhantes ao objeto licitado inscrições on-

line/internet e aplicação de Prova Objetiva e Títulos, com no mínimo 800 (oitocentos) 

inscritos; 

5. Declaração formal que a empresa dispõe de estrutura e pessoal técnico 

especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação. 

 

8. DA ESTIMATIVA 

 A estimativa prevista de inscritos, compreendendo os 06 cargos públicos é de 500 

(quinhentos) candidatos. 

 

9. CUSTO ESTIMADO 

 O custo total estimado é de R$ 8.280,00 (oito mil, duzentos e oitenta reais) para a 

realização de Concurso Público e, sendo considerado para pagamento somente o valor 

correspondente às inscrições homologadas, cujo valor unitário deverá ser apurado a partir 

da divisão do valor total da proposta, pelo número de candidatos estimado. 

 O custo estimado foi apurado mediante o levantamento de preços médios e planilha 

de composição de custos, conforme anexos do processo. 

 Caso o número de inscrições ultrapasse o máximo previsto de 500 (quinhentos) 

candidatos, a empresa deverá assumir os encargos com o excedente. 
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10. DOS CARGOS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS 

PROVAS OBJETIVAS E APLICAÇÃO DE PROVAS PRÁTICAS, DE CONCURSO 

PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS ABAIXO RELACIONADOS: 

 

CARGO VAGAS RESERVA 

1. Assistente Social - Cadastro de Reserva 

2. Monitor de 

Educação 
- Cadastro de Reserva 

3. Secretário de Escola - Cadastro de Reserva 

4. Fiscal - Cadastro de Reserva 

5. Motorista - Cadastro de Reserva 

6. Operador de 

Máquina 
- Cadastro de Reserva 

 

 

 

 

Evandro Ghizzi 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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PROJETO BÁSICO 

 

PROJETO ELÉTRICO, COM MEMORIAL E RELAÇÃO DE MATERIAIS E 

VALORES, PARA INSTALAÇÃO DE 1 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA PARTICULAR 

DE 112,5 KVA 25 KV 

 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de elaboração de projeto elétrico completo para instalação de 1 (uma) 

subestação de 112,5 KVA 25KV, medição indireta, com transformador suspenso em poste, de 

acordo com GED específico da concessionária de energia CPFL (RGE) atendendo a NBR 

14039, a NBR 5410/2008, a NR-10 e outras pertinentes, com cálculos técnicos, memorial, 

descrição completa dos materiais e plantas baixas em formato A1. 

O projeto deve ser entregue já com a aprovação da concessionária de energia. 

 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. A prestação dos serviços compreende a elaboração de projeto elétrico completo, 

atendendo a NBR 14039, a NBR 5410/2008, a NR-10 e outras pertinentes, com cálculos 

técnicos, memorial, descrição completa dos materiais e plantas baixas em formato A1. 

2.2. O projeto deverá ser entregue em meio eletrônico (AUTO CAD e PDF) e com 3 

(três) cópias físicas aprovadas. A relação dos materiais necessários discriminando-os 

detalhadamente e a orçamentação (SINAPI) deverão ser entregues somente em meio 

eletrônico (EXCEL). 

2.3. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de 

pessoal técnico e habilitado para a execução do objeto contratado, bem como a quitação dos 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo 

empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o 

Município. 

2.4. As despesas relativas aos deslocamentos de técnicos e veículos, decorrentes da 

execução dos serviços contratados, correrão por conta da CONTRATADA e sob a sua 

exclusiva responsabilidade, devendo para isso computá-las na sua proposta, não sendo aceitas 

alegações posteriores. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 
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Justifica-se pelo fato de serem antigas as instalações elétricas hoje existentes junto ao 

prédio do Centro Municipal de Saúde, bem como por ser necessária e indispensável a 

segurança de todos que frequentam o referido ambiente. 

Dessa forma, a contratação de empresa para prestação destes serviços apresenta-se 

como uma forma viável para que a instituição tenha uma atenção concentrada em sua 

atividade-fim, atingindo assim melhores resultados em sua área. 

Busca-se, nesse sentido, a otimização do resultado dos serviços e o melhor 

aproveitamento dos recursos públicos. 

 

 

4. DA CONTRATADA 

4.1. Executar o objeto nas especificações contidas neste Projeto. 

4.2. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham 

a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços e produtos fornecidos. 

4.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

4.4. Realizar o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados no Edital e na 

proposta. 

4.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor contratado, conforme dispositivos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

4.6. Responsabilizar-se por danos provocados a terceiros, bem como com seus 

funcionários, que por ventura venham a ocorrer durante a execução dos serviços, isentando o 

Município de Guaporé de quaisquer responsabilidades indenizatórias. 

4.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações legais com seus prepostos e 

empregados resultantes da execução do objeto contratual, e por eles responder em todas as 

instâncias administrativas ou judiciais. 

4.8. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Secretaria Municipal solicitante. 

4.9. Fornecer utensílios utilizados nas atividades de obrigação da CONTRATADA e 

identificar os funcionários (crachá e/ou uniforme) que executarão os serviços. 

4.10. Executar todos os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-

os, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

4.11. Indicar o preposto da CONTRATADA responsável pela gestão do contrato, bem 

como, no mínimo, um número de telefone e um endereço eletrônico (e-mail) pelos quais 

deseja receber as comunicações da Administração, devendo acusar, pelo mesmo meio de 

comunicação, o recebimento em até 1 (um) dia útil, após o recebimento da correspondência 

eletrônica enviada pela Administração. 
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4.12. É responsabilidade da CONTRATADA a quitação e apresentação da Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART ou do Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, 

referente à execução do serviço, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato. 

4.13. É responsabilidade da CONTRATADA a quitação e apresentação da Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART ou do Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, 

referente à execução do serviço por Engenheiro/Técnico Eletrotécnico. 

4.14. A prestação dos serviços terá fiscalização técnica realizada pela Secretaria 

Municipal de Coordenação e Planejamento, através de servidor pública habilitado e registrado 

no CREA ou no CFT. 

 

 

5. CAPACIDADE TÉCNICA 

5.1. Prova de Inscrição do Registro do Responsável Técnico junto ao órgão competente 

da ca-tegoria (CREA ou CFT). 

5.2. Comprovante que o Responsável Técnico indicado pertence ao quadro permanente 

da lici-tante na data de abertura do certame, mediante apresentação da carteira profissional 

(CTPS) com o visto do órgão competente, no caso de vínculo empregatício, ou do ato 

constitutivo, contrato social ou estatuto, devidamente registrado no órgão competente, no caso 

de vínculo societário, ou contrato de prestação de serviços, firmado entre a empresa licitante e 

o profissional técnico, com firma reconhecida. 

5.3. Prova de inscrição da licitante junto ao órgão competente da categoria (CREA ou 

CFT). 

 

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução será de 60 dias a partir da data de emissão de Ordem de Serviço 

pela Secretaria Municipal da Saúde. 

 

 

7. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

 7.1. O pagamento dos serviços será efetivado mediante a apresentação da nota fiscal de 

serviços e documentação necessária para liquidação da despesa, após o atesto de recebimento 

e entrega dos documentos necessários no setor competente. 

 7.2. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, no 

mês subsequente ao da prestação do serviço, com a apresentação da nota fiscal de serviços. 

 

 

8. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 
GABINETE DO PREFEITO 

 

Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-6129 – Fax: (54) 3443-5717 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

 

8.1. Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento. 


