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ERRATA  
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REABERTURA DE PRAZO 

PREGÃO PRESENCIAL 022/2018. 
 

O município de Guiratinga, através do Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria 
n.º49/2018, comunica aos interessados que RETIFICA E REABRE O PRAZO DO EDITAL DE 
LICITAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL 022/2018. 
 
Justificativa: Considerando os pedidos de esclarecimentos a respeito de alguns itens do 
Edital, mesmo não havendo pedido de Impugnação, a Prefeitura Municipal de Guiratinga 
por meio do poder discricionário e baseado no principio da autotutela, o Prefeito Municipal 
de Guiratinga decide retificar alguns termos e reabrir o prazo inicialmente estabelecido no 
instrumento convocatorio. 
 
Na pagina 01: 
ONDE SE LÊ: 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2018 
 

O município de GUIRATINGA - MT, através do Pregoeiro Oficial, designado através 
da Portaria n.º 049/2018, de 07/03/2018, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO ORGANIZAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT, do tipo MENOR PREÇO, mediante as condições 
estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos, que se 
subordinam às normas gerais das Leis n. 10.520/02, n. 8.666/93, e suas alterações. 

 
Data: 04 de maio de 2018. 
Credenciamento: 13h:30min até as 14h:00min. 
Recebimento dos Envelopes: 14h:30min. 
Local: Secretaria Municipal de Administração, no Paço Municipal, sito à Av. Rotary 
Internacional, n.º 944, Santa Maria Bertila, Guiratinga-MT, CEP 78.760-000. 

 
Os Envelopes referentes à PROPOSTA DE PREÇOS e aos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO serão recebidos pelo Pregoeiro em Sessão Pública marcada para o dia, 
hora e endereço supramencionado. 

 
 
 

LEIA-SE: 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2018 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP 
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O município de GUIRATINGA - MT, através do Pregoeiro Oficial, designado através 
da Portaria n.º 049/2018, de 07/03/2018, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO ORGANIZAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT, do tipo MENOR PREÇO, mediante as condições 
estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos, que se 
subordinam às normas gerais das Leis n. 10.520/02, n. 8.666/93, e suas alterações. 

 
Data: 23 de maio de 2018. 
Credenciamento: 13h:30min até as 14h:00min. 
Recebimento dos Envelopes: 14h:30min. 
Local: Secretaria Municipal de Administração, no Paço Municipal, sito à Av. Rotary 
Internacional, n.º 944, Santa Maria Bertila, Guiratinga-MT, CEP 78.760-000. 

 
Os Envelopes referentes à PROPOSTA DE PREÇOS e aos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO serão recebidos pelo Pregoeiro em Sessão Pública marcada para o dia, 
hora e endereço supramencionado. 

 
Na pagina 02: 
ONDE SE LÊ: 
 

5 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO 
 
5.1. Poderão participar do Pregão as empresas interessadas, que atenderem a todas as 
exigências deste edital, seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto 
licitado.  
5.2. Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente pregão deverão 
trazer a documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório.  
5.2.1. Só serão aceitas cópias legíveis.  
5.2.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.  
5.2.3. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário.  
5.2.4. Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pelo pregoeiro ou 
membros da equipe de apoio até o dia da data designada para a audiência pública de 
entrega dos envelopes e disputa de lances, desde que acompanhados dos originais.  
5.3. As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada 
documento ou estabelecidos em lei.  
5.3.1. Nos casos omissos, o Pregoeiro considerará como prazo de validade aceitável o de 90 
(noventa) dias contados da data de sua emissão.  
5.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:  
I - Que se encontrem sob falência, insolvência, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação;  
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II - Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou 
Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado 
na imprensa oficial, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição;  
III - Estrangeiras que não funcionem no País;  
IV - Pessoas Jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens de fornecimento firmadas 
junto a esta Prefeitura.  
5.5. A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da 
licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, 
eximindo assim o Pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93.   
5.5.1 Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de 
fato impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame. 
 
5.6. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do 
licitante: 

5.6.1. Estar ciente das condições da licitação; 
5.6.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados; 
5.6.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro; 
5.6.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na 
licitação. 
 
 
LEIA-SE: 
 

5 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO 
 
5.1. Poderão participar do certame exclusivamente as empresas enquadradas como 
MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICRO-EMPRESAS (ME) e 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), classificadas como tais no artigo 3º da Lei 
Federal nº 123/2006, com alterações pela Lei Complementar nº 147/2014 e que 
comprovarem através de documentação que a atividade econômica da empresa é 
pertinente e compatível e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e 
seus Anexos. 
 
5.2. Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente pregão deverão 
trazer a documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório. 
 
5.2.1. Só serão aceitas cópias legíveis. 
5.2.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas. 
5.2.3. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
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5.2.4. Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pelo pregoeiro ou 
membros da equipe de apoio até o dia da data designada para a audiência pública de 
entrega dos envelopes e disputa de lances, desde que acompanhados dos originais. 
 
5.3. As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada 
documento ou estabelecidos em lei. 
 
5.3.1. Nos casos omissos, o Pregoeiro considerará como prazo de validade aceitável o de 90 
(noventa) dias contados da data de sua emissão. 
 
5.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
I - Que se encontrem sob falência, insolvência, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
II - Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou 
Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado 
na imprensa oficial, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição; 
III - Estrangeiras que não funcionem no País; 
IV - Pessoas Jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens de fornecimento firmadas 
junto a esta Prefeitura. 
 
5.5. A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da 
licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, 
eximindo assim o Pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93. 
5.5.1 Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de 
fato impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame. 
 
5.6. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do 
licitante: 

5.6.1. Estar ciente das condições da licitação; 
5.6.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados; 
5.6.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro; 

5.6.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação. 
 
Na pagina 04: 
ONDE SE LÊ: 
 

7. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 

7.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital 
aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a 
abertura dos envelopes, ou seja, até as 17h:00min do dia 27/04/2018, apontando 
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de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o 
mesmo. As petições deverão ser protocoladas, devidamente instruídas (assinatura, 
endereço, razão social e telefone para contato), junto ao Serviço de Protocolo desta 
Prefeitura ou diretamente ao Pregoeiro Oficial, que tem o prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas úteis para respondê-las. 

 
LEIA-SE: 
 

8. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 

7.2. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital 
aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a 
abertura dos envelopes, ou seja, até as 17h:00min do dia 18/05/2018, apontando 
de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o 
mesmo. As petições deverão ser protocoladas, devidamente instruídas (assinatura, 
endereço, razão social e telefone para contato), junto ao Serviço de Protocolo desta 
Prefeitura ou diretamente ao Pregoeiro Oficial, que tem o prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas úteis para respondê-las. 

 
Na pagina 20: 
ONDE SE LÊ: 

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - ESPECIFICAÇÃO E DETALHAMENTO TÉCNICO DO OBJETO: 
 

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO ORGANIZAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT, que envolverá as atividades, conforme 
especificações abaixo: 

 
1. Elaboração de regulamento do concurso público; 
2. Elaboração de portaria para a Comissão Organizadora do Concurso Público; 
3. Elaboração de Editais; 
4. Treinamento para a equipe de inscrição; 
5. Treinamento para a equipe de coordenação e fiscalização; 
6. Elaboração de provas objetivas/teóricas; 
7. Aplicação das provas objetivas e práticas; 
8. Correção de provas objetivas e práticas; 
9. Apresentação do resultado; 
10. Apreciação de recursos administrativos dos candidatos sobre todas as fases e 
sobre o resultado; 
11. Apresentação de relatório geral sobre o concurso público; 
12. Apresentação do resultado para a homologação; 
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13. Prestação de assessoramento técnico, no que couber, para o chamamento de 
candidatos aprovados durante o prazo de validade do concurso. 

 
OBSERVAÇÕES: 

 
1. Todo o processo de realização do Concurso será informatizado, desde as inscrições 
até o seu resultado final; 
2. Os critérios de desempates contarão com recurso avançado de modo a não 
permitir empates técnicos entre candidatos; 
3. Deverá ser assegurada a entrega do caderno de provas aos candidatos; 
4. A correção das provas deverá ser feita por meio de leitura ótica, com utilização de 
cartão de respostas; 
5. As provas práticas estabelecidas no objeto a ser contratado deverão ser aplicadas 
por profissionais especializados ou por pessoas capacitadas de responsabilidade da 
Contratada, obedecendo-se os critérios estabelecidos no Edital do Concurso. 

 
2 - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS – METODOLOGIA DE EXECUÇÃO: 

 
2.1. O processo de realização do Concurso será totalmente informatizado, desde as 
inscrições até o seu resultado. 
2.2. A prestação dos serviços será para preenchimento das seguintes vagas: 

 
CARGOS VAGAS ESCOLARIDADE 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 01 Ensino Fundamental Completo 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 04 Ensino Fundamental 

Completo/incompleto 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 Ensino Médio Completo 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 01 Ensino Médio Completo 

ENCANADOR 01 Ensino Fundamental 
Completo/incompleto 

FARMACEUTICO 01 Ensino Superior Completo 
FISCAL SANITARIO 01 Ensino Médio Completo 

GUARDA 01 Ensino Fundamental 
Completo/incompleto 

LEITURISTA DE HIDROMETRO 01 Ensino Fundamental Completo 
MENSAGEIRO 01 Ensino Médio 

Completo/Completo 
MERENDEIRA 01 Ensino Fundamental Completo 

MONITOR EDUCACIONAL 01 Ensino Médio Completo 
MOTORISTA 02 Ensino Fundamental Completo 

NUTRICIONISTA 01 Ensino Superior Completo 
OPERADOR MAQUINAS PESADAS 02 Ensino Fundamental 

Completo/incompleto 
PROFESSOR 02 Ensino Superior Completo 
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 01 Ensino Superior Completo 
TECNICO ADMINISTRATIVO 04 Ensino Médio Completo 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 01 Ensino Médio Completo 
TECNICO EM RADIOLOGIA 01 Ensino Médio Completo 

CADASTRO DE RESERVA 

AUXILIAR DE COZINHA 01 Ensino Fundamental 
Completo/incompleto 

COVEIRO 01 Ensino Fundamental 
Completo/incompleto 

ELETRICISTA 01 Ensino Fundamental Completo 
 

Quadro de Provas Práticas: 
 

PROVA PRÁTICA DE VOLANTE PARA OS CARGOS: 
 

PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS 
 

PROVA DE APTIDÃO FÍSICA PARA OS CARGOS 
 

Quanto a quantia de questões na prova objetiva: 
a) A prova objetiva para os cargos do Ensino Fundamental Completo e 

Incompleto serão com 20 (vinte) questões e 04 (quatro) alternativas – A-B-C-
D 

b) A prova objetiva para os cargos do Ensino médio serão com 40 (quarenta) 
questões e 04 (quatro) alternativas A-B-C-D. 

c) A prova objetiva para os cargos do Ensino Superior Completo serão com 40 
(quarenta) questões e 04 (quatro) alternativas A-B-C-D. 

 
Quanto às Provas de Títulos: 

 
a) Os títulos deverão ser entregues em data e local estabelecidos no Edital do Concurso 

Público. 
 

2.3. Da tecnologia recomendada para contratação da empresa: 
 

2.3.1. Quanto à correção das provas: 
 

a) O candidato após responder às questões formuladas da prova a que foi submetido, 
deve preencher o cartão-resposta. O cartão-resposta deverá possuir um campo para 
cada questão da prova, que deve ser “pintado”, indicando a escolha do candidato; 
b) Na etapa de correção das provas objetivas, esta deverá ser realizada por processo 
eletrônico. O sistema deverá fazer leitura do cartão-resposta, por um processo de 
“digitalização automática” e identificar as respostas que o candidato escolheu; 
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c) Finalizando, o sistema deverá realizar o processamento das respostas, 
totalizando os pontos obtidos, identificando os candidatos aprovados e 
classificando-os pelos critérios acordados com o Contratante e previstos no Edital do 
certame. 

 
2.3.2. Dos recursos eletrônicos e de segurança a serem utilizadas: 

 
 A especificação técnica deverá ser no mínimo de um Scanner FUJITSU modelo: FI-
6240 o qual será utilizado para leitura dos cartões-resposta depois da aplicação de 
prova; 
 Recomenda-se Scanner Departamental Duplex Colorido A4 ADF + Mesa. 

 
Especificações Funcionais que poderá ser similar: 

 
 Tecnologia: sensor de imagem triplo CCD; 
 Resolução óptica: 600 ótico; 
 Resolução de saída: 50-600 dpis; 1200 dpis; 
 Escala de Cinza: 10 bits/1024 níveis (interno), 8 bits/256 níveis (saída); 
 Colorido: 24-bit em uma única passagem; 
 Volume diário de processamento: 5000 folhas formato A4. 

 
Capacidade aproximada de Velocidade do Scanner: 

 
Modo de digitalização: Simplex (frente) e Duplex (frente e verso); 
 Alimentador Automático de Documentos (ADF) + Mesa digitalizadora (Flatbed) – 
Alimentação contínua e mesa digitalizadora; 
 Capacidade do ADF: 50 folhas (A4, 80 g/m²); 
 Capacidade Mesa digitalizadora: Não se aplica, pois a alimentação ocorre manualmente; 
 Tamanho de documento: o Mínimo no ADF (A8) (53 mm x 74 mm); o Máximo no 
ADF (216 mm x 355.6 mm); o Máximo na mesa digitalizadora (216 mm x 297 mm); 
 Digitalização de documentos longos de até 3 m; 
 Gramatura do papel: entre 41 a 210 g/m²; 
 Conexão: Ultra SCSI (Half-pitch 50 pin) e USB 2.0; 
 Drivers: ISIS® e TWAIN (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista). 

 
Características Similares Recomendadas: 

 
 Recursos obtidos através dos drivers do scanner: Auto Deskew (alinhamento 
automático da imagem); Noise Removal (Filtro de remoção de ruído); Advanced 
Dynamic Threshold (ajuste automático de brilho e contraste); Auto Cropping 
(recorte do tamanho exato do documento); Permite rotacionar os documentos em 0°, 
90°, -90º ou 180º; Dropout de cores (remoção eletrônica de cores: vermelho, verde e 
azul); Auto Color Recognition (reconhecimento automático de cores); Blank Page 
Removal (remoção de páginas em branco); 
 Recursos diversos do scanner: Hard Card Scanning Capability (digitalização de 



 

FLS. Nº______ 

 

 

_________ 

RUBRICA 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA 
 

 

    9 
 

Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila 
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000 

Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br 

cartão rígido, exemplo: Cartão do CPF); Intelligent Multifeed Detection através de 
sensor ultra- sônico (detecção inteligente de folha dupla); Dispositivo automático de 
detecção de comprimento de papéis; Aceita documentos longos de até 3 metros; 
Aceita diversos tamanhos e gramaturas no ADF; Fundo branco ou preto 
selecionável; Page Counter (contador de páginas); Paper Protection (tecnologia 
automática de proteção de papeis). 

 
Especificações Físicas: 

 
 Alimentação bivolt 100 a 127 VAC e 220 a 240 VAC; 
 Acompanha cabo USB, mídias de instalação dos softwares e drivers, cabo de força 
e demais itens necessários para o funcionamento do equipamento; 
 Aderente ao padrão Energy Star e FCC classe B Energy Save, controle de 
desligamento da lâmpada e economia de energia quando inativo; 
 Deverá apresentar Serviços Adicionais; 
 Extensão de Garantia e atendimento on-site; 
 Softwares; 
 ScandAll Pro, Adobe Acrobat Standard, Kofax VirtualReScan (VRS) Professional 
(descrição abaixo); 
Scandall PRO; O Scandall é um software para a captura de imagens de alta-
performance. Seu design foi desenvolvido aliando desempenho e qualidade em um 
mesmo produto, permitindo utilização dos mais avançados recursos. Além das 
características básicas de um produto deste porte, possui características como: - 
Visualização de até 8 imagens digitalizadas simultaneamente; - Permite copiar e 
imprimir documentos; - Permite rotacionar as imagens (90°, 180°, 270° e 360º); - 
Permite reorganizar as imagens digitalizadas; - Permite salvar arquivos nos seguintes 
formatos: TIFF, MultiPage TIFF, JPEG, JPEG2000, PDF, PDF/A, BMP; - Permite a 
criação de Perfis para agilizar o processo de digitalização com diferentes 
configurações; - Permite a utilização de separadores de lotes automáticos através de 
diversos padrões de códigos de barra; - Suporte integral aos drivers ISIS e TWAIN 
como interface de comunicação com o scanner. 
 Adobe Acrobat Standart: Distribuição e troca mais seguras e confiáveis de 
documentos eletrônicos. Criado pelo Adobe, o formato PDF (Portable Document 
Format) é uma especificação disponível publicamente usada por entidades de 
padronização do mundo inteiro para a distribuição e a troca mais seguras e confiáveis 
de documentos eletrônicos. O Adobe® PDF tem sido adotado por empresas, 
educadores e governos do mundo todo para otimizar a troca de documentos, 
aumentar a produtividade e diminuir a dependência de papel. Algumas 
funcionalidades do PDF: - Preserva a aparência e a integridade de seus documentos 
originais; - Qualquer pessoa pode compartilhar visualizar e imprimir documentos 
Adobe PDF em qualquer sistema usando o software gratuito Adobe Reader®; - Os 
arquivos Adobe PDF são compactos e fáceis de trocar; - Possui recurso de OCR 
(Optical Character Recognition), gerando recurso de pesquisa de texto completo e 
acessível permitindo que crie, gerencie e ofereça conteúdo acessível e rico em 
elementos visuais no formato Adobe PDF, inclusive com suporte à língua 
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Portuguesa/BR. 
 Kofax VirtualReScan (VRS) Professional: Software com capacidade de tratamento 
da imagem de forma automática durante o processo de digitalização. Possui recursos 
de ajuste automático de brilho e contraste, com recursos de alerta para imagens que 
não passaram pelo controle de qualidade do software oferecendo recursos para que 
o ajuste seja feito de maneira interativa sem a necessidade de digitalizar o 
documento novamente. Permite a remoção automática de pontos da imagem, 
remoção de fundo colorido e áreas sombreadas, assim diminuindo o tamanho do 
arquivo. Detecta automaticamente o tamanho do documento, realinha 
automaticamente a imagem e realiza as correções necessárias. 

 
3 – DO VALOR MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
3.1. O valor máximo para a contratação é de R$ 50.205,59 (cinquenta mil, duzentos 
e cinco reais e cinquenta e nove centavos). 

 
4 - CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: 
4.1. Os serviços serão prestados na forma estabelecida neste Edital, em contrato 
próprio, e com total obediência aos regramentos das Normas Técnicas e Legislação 
vigente. 
3.2. A fiscalização poderá ser exercida por Comissão Especializada ou por Servidor 
regularmente designado. 

 
5 - JUSTIFICATIVA 
5.1. A realização do concurso público justifica-se para preenchimento das vagas 
existentes no quadro de efetivos da Prefeitura Municipal de Guiratinga. 

 
6. DO CONTRATO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

 
A Contratada obriga-se a: Manter as mesmas condições de habilitação durante a 
vigência da assinatura do contrato de prestação de serviços; 

 
Iniciar os serviços em 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da OS(ordem 
de serviço) nas condições estabelecidas no edital, e no contrato; 

 
Prover de todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da 
prestação dos serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de 
qualquer natureza; 

 
Não alegar como motivo de força maior para atraso, má execução ou inexecução dos 
serviços desta contratação que não a eximirá das penalidades a que estará sujeita 
pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 

 
Indenizar terceiros e/ou a Prefeitura Municipal de Guiratinga, mesmo em caso de 
ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados 
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por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, 
com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 
legais vigentes; 

 
Aceitar, nas mesmas condições do edital, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser 
resultantes de acordo entre as partes, conforme disposto no § 1º do art. 65 da Lei n° 
8.666/93. 

 
Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Guiratinga qualquer alteração 
ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência. 

 
Exigir, promovendo o acompanhamento, nos casos permitidos para 
subcontratações, o atendimento aos prazos e qualidade dos serviços prestados, sob 
pena de multa e sanções previstas na legislação. 

 
Executar e gerenciar diretamente os serviços. 

 
Comunicar à Prefeitura Municipal de Guiratinga os casos de desvios que vierem a 
tomar conhecimento no decorrer do contrato. 

 
Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou 
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do futuro 
Contrato. 

 
Observar, respeitar e fazer cumprir, conforme o caso, as legislações Federal, 
Estadual e Municipal, principalmente no tocante aos encargos trabalhistas e sociais. 
Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições 
competentes, necessárias à execução do objeto do Contrato. 

 
Comunicar à Prefeitura Municipal de Guiratinga, qualquer anormalidade que 
interfira no bom andamento dos serviços, objeto da futura contratação. 

 
7. O CONTRATANTE OBRIGA-SE A: 

 
Disponibilizar dotação orçamentária nos termos da legislação no valor total da 
contratação; 

 
Analisar, autorizar e receber os serviços, nos termos, prazos, quantidade, qualidade 
e condições estabelecidas neste Termo de Referência, cujo prazo para autorização será 
de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, contados da solicitação da contratante. 
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Penalizar o servidor que, comprovadamente, criar embaraços, buscar ou tirar 
proveito da situação, dificultar injustificadamente o fornecimento ou pagamentos 
relativos aos serviços prestados; 

 
Não realizar qualquer pagamento, à empresa contratada, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a atualização monetária. 

 
 
LEIA-SE: 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1 - ESPECIFICAÇÃO E DETALHAMENTO TÉCNICO DO OBJETO: 
 
1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO ORGANIZAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT, que envolverá as atividades, conforme 
especificações abaixo: 
 
1. Elaboração de regulamento do concurso público; 
2. Elaboração de portaria para a Comissão Organizadora do Concurso Público; 
3. Elaboração de Editais; 
4. Treinamento para a equipe de inscrição; 
5. Treinamento para a equipe de coordenação e fiscalização; 
6. Elaboração de provas objetivas/teóricas; 
7. Aplicação das provas objetivas e práticas; 
8. Correção de provas objetivas e práticas; 
9. Apresentação do resultado; 
10. Apreciação de recursos administrativos dos candidatos sobre todas as fases e sobre 
o resultado; 
11. Apresentação de relatório geral sobre o concurso público; 
12. Apresentação do resultado para a homologação; 
13. Prestação de assessoramento técnico, no que couber, para o chamamento de 
candidatos aprovados durante o prazo de validade do concurso. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
1. Todo o processo de realização do Concurso será informatizado, desde as inscrições até o 
seu resultado final; 
2. Os critérios de desempates contarão com recurso avançado de modo a não permitir 
empates técnicos entre candidatos; 
3. Deverá ser assegurada a entrega do caderno de provas aos candidatos; 
4. A correção das provas deverá ser feita por meio de leitura ótica, com utilização de cartão 
de respostas; 
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5. As provas práticas estabelecidas no objeto a ser contratado deverão ser aplicadas por 
profissionais especializados ou por pessoas capacitadas de responsabilidade da 
Contratada, obedecendo-se os critérios estabelecidos no Edital do Concurso. 
6. ESTIMA-SE UMA QUANTIDADE APROXIMADA DE 2.000 PARTICIPANTES PARA O 
PRESENTE CONCURSO (A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA NÃO PAGARÁ O 
EXCEDENTE, CASO HAJA QUANTIDADES A MAIS DO QUE O ESTIMADO). 
 
2 - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS – METODOLOGIA DE EXECUÇÃO: 
 
2.1. O processo de realização do Concurso será totalmente informatizado, desde as 
inscrições até o seu resultado. 
2.2.  A prestação dos serviços será para preenchimento das seguintes vagas: 
 

CARGOS VAGAS ESCOLARIDADE 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 01 Ensino Fundamental Completo 

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 04 
Ensino Fundamental 

Completo/incompleto 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 Ensino Médio Completo 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 01 Ensino Médio Completo 

ENCANADOR 01 
Ensino Fundamental 

Completo/incompleto 
FARMACEUTICO 01 Ensino Superior Completo 

FISCAL SANITARIO 01 Ensino Médio Completo 

GUARDA 01 
Ensino Fundamental 

Completo/incompleto 
LEITURISTA DE HIDROMETRO 01 Ensino Fundamental Completo 

MENSAGEIRO 01 
Ensino Médio 

Completo/Completo 
MERENDEIRA 01 Ensino Fundamental Completo 

MONITOR EDUCACIONAL 01 Ensino Médio Completo 
MOTORISTA 02 Ensino Fundamental Completo 

NUTRICIONISTA 01 Ensino Superior Completo 

OPERADOR MAQUINAS PESADAS 02 
Ensino Fundamental 

Completo/incompleto 
PROFESSOR 02 Ensino Superior Completo 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 01 Ensino Superior Completo 
TECNICO ADMINISTRATIVO 04 Ensino Médio Completo 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 01 Ensino Médio Completo 
TECNICO EM RADIOLOGIA 01 Ensino Médio Completo 

CADASTRO DE RESERVA 

AUXILIAR DE COZINHA CR 
Ensino Fundamental 

Completo/incompleto 
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COVEIRO CR 
Ensino Fundamental 

Completo/incompleto 
ELETRICISTA CR Ensino Fundamental Completo 

 
Quadro de Provas Práticas:  
 

PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS: 
MOTORISTA – OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS – ENCANADOR – ELETRICISTA – 
TECNICO ADMINISTRATIVO – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 

PROVA DE TITULOS PARA OS CARGOS 
PROFESSOR – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA – NUTRICIONISTA – 
FARMACEUTICO  

PROVA DE APTIDÃO FÍSICA PARA OS CARGOS 
MENSAGEIRO – LEITURISTA DE HIDROMETRO 

 
Quanto a quantia de questões na prova objetiva: 

a) A prova objetiva para os cargos do Ensino Fundamental Completo e Incompleto 
serão com 20 (vinte) questões e 04 (quatro) alternativas – A-B-C-D 

b) A prova objetiva para os cargos do Ensino médio serão com 40 (quarenta) questões 
e 04 (quatro) alternativas A-B-C-D. 

c) A prova objetiva para os cargos do Ensino Superior Completo serão com 40 
(quarenta) questões e 04 (quatro) alternativas A-B-C-D. 

 
Quanto às Provas de Títulos: 
 

a) Os títulos deverão ser entregues em data e local estabelecidos no Edital do Concurso 
Público. 

 
2.3. Da tecnologia recomendada para contratação da empresa: 
 
2.3.1. Quanto à correção das provas: 
 
a) O candidato após responder às questões formuladas da prova a que foi submetido, deve 
preencher o cartão-resposta. O cartão-resposta deverá possuir um campo para cada 
questão da prova, que deve ser “pintado”, indicando a escolha do candidato; 
b) Na etapa de correção das provas objetivas, esta deverá ser realizada por processo 
eletrônico. O sistema deverá fazer leitura do cartão-resposta, por um processo de 
“digitalização automática” e identificar as respostas que o candidato escolheu; 
c) Finalizando, o sistema deverá realizar o processamento das respostas, totalizando os 
pontos obtidos, identificando os candidatos aprovados e classificando-os pelos critérios 
acordados com o Contratante e previstos no Edital do certame. 
 
2.3.2. Dos recursos eletrônicos e de segurança a serem utilizadas: 
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 A especificação técnica deverá ser no mínimo de um Scanner FUJITSU modelo: FI-6240 
OU SIMILAR, o qual será utilizado para leitura dos cartões-resposta depois da aplicação de 
prova; 
 Recomenda-se Scanner Departamental Duplex Colorido A4 ADF + Mesa OU SIMILAR. 
 
Especificações Funcionais que poderá ser similar: 
 
 Tecnologia: sensor de imagem triplo CCD; 
 Resolução óptica: 600 ótico; 
 Resolução de saída: 50-600 dpis; 1200 dpis; 
 Escala de Cinza: 10 bits/1024 níveis (interno), 8 bits/256 níveis (saída); 
 Colorido: 24-bit em uma única passagem; 
 Volume diário de processamento: 5000 folhas formato A4. 
 
Capacidade aproximada de Velocidade do Scanner: 
 
 Modo de digitalização: Simplex (frente) e Duplex (frente e verso);  
 Alimentador Automático de Documentos (ADF) + Mesa digitalizadora (Flatbed) – 
Alimentação contínua e mesa digitalizadora; 
 Capacidade do ADF: 50 folhas (A4, 80 g/m²); 
 Capacidade Mesa digitalizadora: Não se aplica, pois a alimentação ocorre manualmente; 
 Tamanho de documento: o Mínimo no ADF (A8) (53 mm x 74 mm); o Máximo no ADF 
(216 mm x 355.6 mm); o Máximo na mesa digitalizadora (216 mm x 297 mm); 
 Digitalização de documentos longos de até 3 m; 
 Gramatura do papel: entre 41 a 210 g/m²; 
 Conexão: Ultra SCSI (Half-pitch 50 pin) e USB 2.0; 
 Drivers: ISIS® e TWAIN (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista). 

 
Características Similares Recomendadas: 
 
 Recursos obtidos através dos drivers do scanner: Auto Deskew (alinhamento automático 
da imagem); Noise Removal (Filtro de remoção de ruído); Advanced Dynamic Threshold 
(ajuste automático de brilho e contraste); Auto Cropping (recorte do tamanho exato do 
documento); Permite rotacionar os documentos em 0°, 90°, -90º ou 180º; Dropout de cores 
(remoção eletrônica de cores: vermelho, verde e azul); Auto Color Recognition 
(reconhecimento automático de cores); Blank Page Removal (remoção de páginas em 
branco);  
 Recursos diversos do scanner: Hard Card Scanning Capability (digitalização de cartão 
rígido, exemplo: Cartão do CPF); Intelligent Multifeed Detection através de sensor ultra-
sônico (detecção inteligente de folha dupla); Dispositivo automático de detecção de 
comprimento de papéis; Aceita documentos longos de até 3 metros; Aceita diversos 
tamanhos e gramaturas no ADF; Fundo branco ou preto selecionável; Page Counter 
(contador de páginas); Paper Protection (tecnologia automática de proteção de papeis).  

 
Especificações Mínimas Físicas: 
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 Alimentação bivolt 100 a 127 VAC e 220 a 240 VAC; 
 Acompanha cabo USB, mídias de instalação dos softwares e drivers, cabo de força e 
demais itens necessários para o funcionamento do equipamento; 
 Aderente ao padrão Energy Star e FCC classe B Energy Save, controle de desligamento da 
lâmpada e economia de energia quando inativo; 
 Deverá apresentar Serviços Adicionais; 
 Extensão de Garantia e atendimento on-site; 
 Softwares; 
 ScandAll Pro, Adobe Acrobat Standard, Kofax VirtualReScan (VRS) Professional 
(descrição abaixo); 
 Scandall PRO; O Scandall é um software para a captura de imagens de alta-performance. 
Seu design foi desenvolvido aliando desempenho e qualidade em um mesmo produto, 
permitindo utilização dos mais avançados recursos. Além das características básicas de um 
produto deste porte, possui características como: - Visualização de até 8 imagens 
digitalizadas simultaneamente; - Permite copiar e imprimir documentos; - Permite 
rotacionar as imagens (90°, 180°, 270° e 360º); - Permite reorganizar as imagens 
digitalizadas; - Permite salvar arquivos nos seguintes formatos: TIFF, MultiPage TIFF, JPEG, 
JPEG2000, PDF, PDF/A, BMP; - Permite a criação de Perfis para agilizar o processo de 
digitalização com diferentes configurações; - Permite a utilização de separadores de lotes 
automáticos através de diversos padrões de códigos de barra; - Suporte integral aos drivers 
ISIS e TWAIN como interface de comunicação com o scanner. 
 Adobe Acrobat Standart: Distribuição e troca mais seguras e confiáveis de documentos 
eletrônicos. Criado pelo Adobe, o formato PDF (Portable Document Format) é uma 
especificação disponível publicamente usada por entidades de padronização do mundo 
inteiro para a distribuição e a troca mais seguras e confiáveis de documentos eletrônicos. O 
Adobe® PDF tem sido adotado por empresas, educadores e governos do mundo todo para 
otimizar a troca de documentos, aumentar a produtividade e diminuir a dependência de 
papel. Algumas funcionalidades do PDF: - Preserva a aparência e a integridade de seus 
documentos originais; - Qualquer pessoa pode compartilhar visualizar e imprimir 
documentos Adobe PDF em qualquer sistema usando o software gratuito Adobe Reader®; - 
Os arquivos Adobe PDF são compactos e fáceis de trocar; - Possui recurso de OCR (Optical 
Character Recognition), gerando recurso de pesquisa de texto completo e acessível 
permitindo que crie, gerencie e ofereça conteúdo acessível e rico em elementos visuais no 
formato Adobe PDF, inclusive com suporte à língua Portuguesa/BR. 
 Kofax VirtualReScan (VRS) Professional: Software com capacidade de tratamento da 
imagem de forma automática durante o processo de digitalização. Possui recursos de ajuste 
automático de brilho e contraste, com recursos de alerta para imagens que não passaram 
pelo controle de qualidade do software oferecendo recursos para que o ajuste seja feito de 
maneira interativa sem a necessidade de digitalizar o documento novamente. Permite a 
remoção automática de pontos da imagem, remoção de fundo colorido e áreas sombreadas, 
assim diminuindo o tamanho do arquivo. Detecta automaticamente o tamanho do 
documento, realinha automaticamente a imagem e realiza as correções necessárias. 
 
3 – DO VALOR MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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3.1. O valor máximo para a contratação é de R$ 50.205,59 (cinquenta mil, duzentos e 
cinco reais e cinquenta e nove centavos). 
 
4 - CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: 
4.1. Os serviços serão prestados na forma estabelecida neste Edital, em contrato próprio, e 
com total obediência aos regramentos das Normas Técnicas e Legislação vigente. 
3.2. A fiscalização poderá ser exercida por Comissão Especializada ou por Servidor 
regularmente designado. 
 
5 - JUSTIFICATIVA 
5.1. A realização do concurso público justifica-se para preenchimento das vagas existentes 
no quadro de efetivos da Prefeitura Municipal de Guiratinga. 
 
6. DO CONTRATO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 
6.1. A Contratada obriga-se a: 
 
Manter as mesmas condições de habilitação durante a vigência da assinatura do contrato 
de prestação de serviços; 
 
Iniciar os serviços em 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da OS(ordem de 
serviço) nas condições estabelecidas no edital, e no contrato; 
 
Prover de todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da prestação 
dos serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 
natureza; 
 
Não alegar como motivo de força maior para atraso, má execução ou inexecução dos 
serviços desta contratação que não a eximirá das penalidades a que estará sujeita pelo não 
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 
 
Indenizar terceiros e/ou a Prefeitura Municipal de Guiratinga, mesmo em caso de ausência 
ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa 
ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância 
às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
 
Aceitar, nas mesmas condições do edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre 
as partes, conforme disposto no § 1º do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Guiratinga qualquer alteração 
ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 
correspondência. 
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Exigir, promovendo o acompanhamento, nos casos permitidos para subcontratações, o 
atendimento aos prazos e qualidade dos serviços prestados, sob pena de multa e sanções 
previstas na legislação. 
 
Executar e gerenciar diretamente os serviços. 
 
Comunicar à Prefeitura Municipal de Guiratinga os casos de desvios que vierem a tomar 
conhecimento no decorrer do contrato. 
 
Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a 
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do futuro Contrato. 
 
Observar, respeitar e fazer cumprir, conforme o caso, as legislações Federal, Estadual e 
Municipal, principalmente no tocante aos encargos trabalhistas e sociais. 
 
Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições 
competentes, necessárias à execução do objeto do Contrato. 
 
Comunicar à Prefeitura Municipal de Guiratinga, qualquer anormalidade que interfira no 
bom andamento dos serviços, objeto da futura contratação. 
 
7. O CONTRATANTE OBRIGA-SE A: 
 
Disponibilizar dotação orçamentária nos termos da legislação no valor total da contratação; 
 
Analisar, autorizar e receber os serviços, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 
condições estabelecidas neste Termo de Referência, cujo prazo para autorização será de, no 
máximo, 48 (quarenta e oito) horas, contados da solicitação da contratante. 
 
Penalizar o servidor que, comprovadamente, criar embaraços, buscar ou tirar proveito da 
situação, dificultar injustificadamente o fornecimento ou pagamentos relativos aos serviços 
prestados; 
 
Não realizar qualquer pagamento, à empresa contratada, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a atualização monetária. 
 

 

Guiratinga 09 de maio de 2018 

 

FERNANDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito em Exercicio 

 

 


