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PREGÃO PRESENCIAL Nº 01, DE 10 DE ABRIL DE 2015  
 
A Câmara Municipal de Matão torna público, para ciência dos interessados, que por 

intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 35, de 10 de abril de 2015, realizará 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL . O recebimento e abertura dos envelopes 
Proposta e Habilitação ocorrerão no dia 20/05/2015, às 09h e às 09h15 min. respectivamente 
(horário de Brasília) , no Plenário da Camara Municipal, localizado na Avenida Padre Nelson 
Antonio Romão, nº 859, Centro, na cidade de Matão, Estado de São Paulo. 

 
A presente licitação, cujo tipo é o MENOR PREÇO GLOBAL , será integralmente 

conduzida pela pregoeira, assessorada por sua equipe de apoio, e será regida nos termos da Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 4.274, de 08 de 
dezembro de 2005. 

 
I – DO OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para realização de concurso público para 

provimento de cargo do Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Matão, conforme as 
especificações elencadas no anexo I – Termo de Referência, que é parte integrante deste Edital. 

 
II – CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL. 
 
O Edital poderá ser consultado e retirado por qualquer interessado no endereço 

eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br  ou na Câmara Municipal de Matão - Avenida Padre Nelson 
Antonio Romão, nº 859, Centro, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, durante o expediente 
normal do órgão licitante, das 08h às 17h, até a data aprazada para recebimento dos documentos e 
dos envelopes “Proposta” e “Documentação”. 

O aviso do Edital será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no Jornal 
Oficial de Matão – Jornal do Comércio e no endereço eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br. Os 
demais tramites poderão ser acompanhados no Jornal Oficial de Matão – Jornal do Comércio e no 
endereço eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br. 

 
III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
As empresas que desejarem participar do pregão deverão entregar à Comissão de 

Pregão dois envelopes opacos e fechados indicando, respectivamente: Envelope 01- Proposta e, 
Envelope 02- Habilitação. 

 
Não serão recebidos envelopes após as 09h do dia 20 de maio, sob qualquer 

argumento. 
 
Não poderão participar as interessadas que: 1. se encontrarem sob o regime 

falimentar; 2. empresas estrangeiras que não funcionem no País; 3. aquelas que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam 
cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de 
Matão; 4. aquelas das quais participe servidor público municipal de Matão; 5. consórcios de 
empresas; 6. cooperativas. 
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IV – CREDENCIAMENTO 
 
O credenciamento será realizado antes do início de abertura dos envelopes 

PROPOSTA e HABILITAÇÃO  e os documentos pertinentes devem estar FORA dos envelopes.  
 
Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) Tratando-se de Representante Legal  (sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado), apresentar instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou 
tratando-se de sociedade simples apresentar o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 

 
b) Tratando-se de Procurador , apresentar instrumento público de procuração ou  

instrumento particular, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar 
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, além dos documentos exigidos no item a, (conforme modelo Anexo II); 
(RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO) 

 
c) Tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de que está 

enquadrada nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006, para usufruir a preferência 
preconizada na referida Lei; (conforme modelo Anexo IV); 

 
d) Apresentar Declaração de pleno atendimento aos requisitos de h abilitação e 

inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo III deste Edital; 

 
O licitante que não contar com representante  presente na sessão ou, ainda que 

presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação 
defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar 
a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, os 
valores apresentados na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 
propostas e apuração do menor preço GLOBAL. 

 
 
V - DA PROPOSTA (Envelope nº 01) 
 
O envelope nº 01 deverá conter a proposta datilografada ou digitada, em uma única via, 

devendo ser clara, sem emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas e 
no final, assinada pelo proponente.  

 
A proposta deverá ser acompanhada das seguintes informações: 
 
a) descrição do objeto, em conformidade com o anexo I do presente Edital. 

 
b) apresentação do valor, expresso em REAL, meio mecânico ou digital, em algarismos 

e por extenso, correspondentes ao valor da taxa de inscrição, incluído todos os encargos e custos; 
 
c) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias; 
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d) nome da empresa, carimbo do CNPJ e assinatura do proponente ou representante 
legal; 

 
e) no anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto: 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, 859 - Centro. 
ENVELOPE Nº 01 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015 
PROPOSTA 

  
Serão desclassificadas as propostas que forem entregues em envelopes abertos, 

transparentes, que fizerem qualquer referência a conceder descontos, ou oferecimento de outras 
vantagens em relação aos demais proponentes; 
 

A apresentação da proposta implica na aceitação, pela proponente, de todas as 
condições do presente Convite; 
 

Não serão permitidas as propostas enviadas por fax ou e-mail, por descaracterizarem o 
sigilo exigido pela Lei de Licitações (8.666/93 e alterações). 
 

A Câmara Municipal de Matão não se responsabilizará por envelopes enviados por 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou Empresas de Ônibus ou qualquer outro meio, caso 
chegarem atrasadas ou violadas. 

 
 
VI – DA HABILITAÇÃO - O Envelope n° 02 (dois) 
 
O ENVELOPE N° 02 (dois) - DOCUMENTOS deverá conter: 
 
I - Carta em que o proponente solicita a participação no presente Pregão e faz 

declaração explícita de que: 
 
a) - assume inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços respeitando as 

normas vigentes relativamente aos mesmos; 
 
b) - tem o pleno conhecimento da sistemática a ser implantada, das condições 

estabelecidas no presente edital, e se sujeita às mesmas, estando de acordo com elas; 
 

c) A licitante não está impedida de contratar com a Administração Pública, em 
consonância com as disposições contidas nas Leis nº 8.666/93 e 8.883/94. 

d) na empresa não possui empregados menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz e nem menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
(Constituição Federal,  artigo 7º,  inciso XXXIII); 

 
 
II - Cartão C.N.P.J e cópia autenticada do Contrato Social e alterações posteriores, ou 

última alteração consolidada da empresa participante, ficando dispensado quando apresentado 
no credenciamento; 
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III - Cópia autenticada, ou impressa de 'sites' oficiais, da Certidão Negativa de Débitos 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), em vigência  

IV – Cópia autenticada, ou impressa de 'sites' oficiais, da Certidão de Regularidade 
Fiscal (CRF), relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, em vigência (Lei 
8.666/93 e alterações); 

V - Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal 
(Certidão Mobiliária) do domicílio ou sede do licitante, em vigência.   

 
VI - Cópia autenticada, ou impressa de sites oficiais da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT) , nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 VII - Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

VIII - Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões) expedido por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito Público ou Privado. 

 
O contribuinte que possuir a Certidão Específica Pr evidenciária (INSS) e a 

Certidão Conjunta PGFN/RFB, dentro do período de va lidade nelas indicados, poderá 
apresentá-las conjuntamente. Entretanto, se possuir  apenas uma das certidões ainda no 
prazo de validade, terá que emitir a certidão que e ntrou em vigência em 03 de novembro de 
2014 e abrange todos os créditos tributários federa is administrados pela RFB e PGFN. 
Informação extraída do site www.receita.fazenda.gov .br.  

Não serão aceitos nenhum tipo de protocolo referente às certidões elencadas nos itens 
III, IV, V, VI e VII; e serão aceitas como prova de regularidade certidões positivas, com efeito, de 
negativas. 

As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos 
dos itens III, IV, V, VI e VII, mesmo que estes apresentem alguma restrição – certidão positiva. (Lei 
Complementar nº 123/06, art. 43); 
 

Os documentos solicitados serão retidos e farão parte integrante do processo 
administrativo. No anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto: 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, 859 - Centro. 
ENVELOPE Nº 02 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015 
HABILITAÇÃO 
 

Os documentos necessários à habilitação deverão ser entregues no original ou por 
qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por Cartório competente ou mediante 
publicação em órgão de Imprensa Oficial, devendo, preferencialmente, ser relacionados, separados 
e colacionados na ordem estabelecida neste Edital.  
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As empresas ainda poderão trazer os documentos orig inais, bem como suas 
cópias para serem autenticados por servidor da Câma ra Municipal de Matão.  

VII - DO JULGAMENTO 
 
PARTE A – DO CREDENCIAMENTO 
 
Serão consideradas credenciadas para participação das fases de proposta e 

habilitação as empresas que apresentarem a declaração exigida na letra ‘d’, no item IV. 
 
Poderão participar das rodadas de lances da fase de proposta as empresas cujo 

representante esteja presente e apresente os documentos elencados nas letras ‘a’ e ‘b’, no item IV. 
 
Serão credenciadas para usufruírem os privilégios concedidos as microempresas e 

empresas de pequeno porte, na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 
147/2014, as empresas que apresentarem a declaração exigida na letra ‘c’, no item IV. 

 
PARTE B – DA PROPOSTA (envelope 01) 
 
Serão abertos os envelopes das propostas, e verificados se as mesmas atendem as 

exigências do item V do presente Edital. Nesta fase serão desclassificadas as empresas cujas 
propostas se encontram em desacordo.  

 
As propostas habilitadas serão classificadas em ordem crescente de valores.  
 
As propostas que contenham valores até 10% (dez por cento) superiores a menor 

serão habilitadas para a fase de rodada de lances.  
 
As microempresas ou empresas de pequeno porte, credenciadas na fase anterior, 

terão suas propostas habilitadas desde que os valores sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores a menor proposta de empresa não enquadrada. 
 

Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as 
3 (três) melhores propostas, independentemente do preço, bem como as propostas empatadas. 

 
Se os preços ofertados por duas ou mais licitantes forem idênticos, a ordem para 

oferta de lances será decidida por sorteio, facultando-se à licitante vencedora do sorteio escolher 
sua posição em relação às demais proponentes empatadas. 

 
As propostas das microempresas ou empresas de pequeno porte, credenciadas, 

serão consideradas empatadas quando o valor for igual ou superior a 5% (cinco por centos) das 
demais propostas. E no caso permanecer o empate, será realizado sorteio entre as mesmas. 

 
Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum dos licitantes ofertar 

lance verbal, caberá ao Pregoeiro, analisando as limitações do mercado e outros aspectos 
pertinentes, decidir entre considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender este 
Pregão ou prosseguir com o certame, desde que os preços estejam de conformidade com os 
praticados no mercado. 
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 Iniciando a rodada de lances, o pregoeiro convidará cada empresa, na ordem 
decrescente dos preços ofertados, para formularem sucessivos lances verbais, de valores distintos 
e decrescentes.  

 
Só serão aceitos lances menores que o menor preço já ofertado. 
 
A licitante que não apresentar lance verbal quando convidada pelo Pregoeiro fica 

excluída das rodadas posteriores de oferta de lance, valendo o último lance registrado, para efeito 
de classificação de sua proposta ao final da etapa competitiva. 

 
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que 

descumprir sua proposta às penalidades constantes no item IX deste Edital. 
 
Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 

ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço global. 
 
O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira 

classificada, decidindo motivadamente a respeito e poderá negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor. 

 
O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de 

compatibilidade com os preços praticados pelo mercado coerentes com o fornecimento do objeto 
ora licitado. 

 
Sendo aceitáveis as ofertas de todos os itens, será verificado o atendimento das 

condições habilitatórias da licitante que a tiver formulado, com base na documentação apresentada 
na própria sessão. 

 
PARTE C – DA HABILITAÇÃO (envelope 02) 
 
Serão abertos os envelopes nº 02 apenas das empresas cujas propostas foram aceitas 

após a fase de lances.  
 
Os participantes irão rubricar todos os envelopes lacrados, bem como todos os 

documentos apresentados, juntamente com os membros da Comissão de Pregão. 
 
Todos os documentos exigidos pelo item VI deverão ser apresentados nos envelopes, 

sob pena de desclassificação. 
 
Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na fase de 

habilitação alguma restrição (Certidão Positiva) na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, para regularização da referida documentação. 
 

Em caso da não regularização da documentação dentro do prazo previsto implicará na 
inabilitação da empresa e serão convocadas as remanescentes na ordem classificatória 

 
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o item (ou os itens) objetos deste certame. 
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Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências 
habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato com o licitante vencedor, o pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até 
apurar a melhor proposta válida.  

 
Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e 
pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) presente(s). 

 
Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada em razão de fatos 

supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 
 
VIII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO 

ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar 
imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer. 

 
Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento 

do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, 
procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, 
a contar da ocorrência. 

 
As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em 

igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE. 
 
Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo para tanto, a 

PREGOEIRA examinará o recurso em 24 horas, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente fundamentado, à autoridade competente para decisão. 

 
Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço e horários previstos neste EDITAL. 
 
O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
 
IX – DAS PENALIDADES 
 
A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 

presente edital ficará sujeita ás penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10520/02, bem como aos 
arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia 

defesa, ficará sujeita á multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em 
que, sem justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93. 

 
Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
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a) advertência; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em 

geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 

descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente. 

 
X – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da presente Licitação serão atendidas pelas dotações 

próprias do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, classificadas e codificadas sob nº 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros, sendo oneradas dotações dos orçamentos vindouros, 
de acordo com a duração do contrato e eventuais prorrogações.  

 
XI – DOS PRAZOS  
 
O objeto desta licitação deverá ter início imediatamente após a assinatura do contrato e 

terá vigência de 06 (seis) meses a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, 
pelo mesmo período caso necessário. 

 
  
XII - DO CONTRATO 
 
O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirar o documento 

equivalente no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da notificação. 
 
Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento 
equivalente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente. 

 
A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) dos valores contratados. 
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XIII – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento, referente as taxas de isenções, será pago mediante emissão de Nota 

Fiscal/Fatura após atestada a perfeita execução dos serviços, ocorrendo o respectivo pagamento 
até décimo dia do mês   imediatamente subsequente   ao faturamento (alínea ‘a’, XIV, artigo 40 Lei 
8.666/93);  

Entre a data do faturamento e a data do efetivo pagamento, desde que dentro dos 
prazos citados no presente edital, não haverá compensações financeiras, ou seja, o valor do 
faturamento   permanecerá   fixo   até   o   seu    pagamento. Ultrapassando o prazo limite do 
pagamento a Câmara estará sujeita ao pagamento do percentual equivalente à variação do 
INPC/IBGE (pró-rata), registrada no período compreendido entre a data do vencimento e o efetivo 
pagamento; 

 
Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 

imediatamente solicitada à empresa adjudicatária a devida correção, no prazo de vinte e quatro  
horas. 

 
XIV. DO REAJUSTE E DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
O preço constante da presente contratação não será reajustado.  

O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, sem a 
necessidade de aditamento, desde que justificado o interesse público. 

 
XV. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou apresentação 

de documentação relativa a presente licitação. 
 
A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em parte, por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

 
A pregoeira, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 

formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e 
não comprometam a lisura da licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 
Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às 

orientações contidas no presente pregão, poderão ser solicitados por escrito a pregoeira ou através 
do telefone (16) 3383 1048, fax (16) 3383 1049 ou e-mail: anacarla@camaramatao.sp.gov.br, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h. 
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Integram este Edital os seguintes Anexos: 
 
I – Termo de Referência – Descrição Objeto 
 
II – Modelo de Termo de Credenciamento; 
 
III – Modelo de Declaração de Habilitação; 
 
IV – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
 
V – Leis Municipais 
 
VI – Modelo de Proposta 
 
VII - Minuta de Contrato 
 
 

Matão, aos 10 de abril de 2015. 
 
 
 
 

SANDRO APARECIDO BELLINTANI TRENCH 
Presidente da Câmara Municipal de Matão 

 
 
 

DRA. CAMILA FERNANDA RIBEIRO 
Procuradora Jurídica da Câmara Municipal de Matão 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A Câmara Municipal de Matão realizou concurso público para o cargo de Motorista e 
outras vagas; todavia o Concurso para o cargo de motorista foi anulado em decorrência de acordo 
judicial, portanto surge a necessidade de novo concurso. 

 
A Câmara Municipal de Matão garantirá aos 133 (cento e trinta e três) candidatos que 

pagaram a taxa de inscrição no concurso anulado o direito de participar deste concurso público, 
objeto desta licitação, sem o pagamento de novas taxa, as quais serão custeadas pela Câmara 
Municipal de Matão.  
 

 
I - DO OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada para realização de concurso público para 
provimento de cargo do Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Matão, conforme as 
especificações elencadas neste anexo - Termo de Referência, que é parte integrante deste Edital. 
 
 

CARGO 
NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 
REQUISITOS 

BÁSICOS  
NÚMERO 

DE 
VAGAS 

VENCIMENTO   

MOTORISTA  
FUNDAMENTAL  

COMPLETO  

CARTEIRA DE 
HABILITAÇÃO 

NAS 
CATEGORIAS A 

E B  

01 R$ 2.138,32 

 

ATRIBUIÇÕES  

MOTORISTA  

�  Dirigir, manobrar, abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal; 

� Transportar, sempre com responsabilidade e dentro de todas as legislações 

existentes, pessoas, cargas ou valores que se fizerem necessários para o melhor 

desempenho possível do Poder Legislativo Municipal; 

� Cumprir a escala de trabalho fixada pelo seu superior hierárquico, quando esta 

houver sido estabelecida; 
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� Verificar o funcionamento de equipamentos de sinalização sonora e luminosa dos 

veículos; 

� Realizar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo. 

� Prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais, encaminhando-os 

ao local destinado, quando estiver carregando materiais/objetos; 

� Entregar e buscar documentos de interesse do Poder Legislativo, obedecendo a 

rota e horários estabelecidos pelo seu superior imediato; 

� Preencher relatórios de utilização do veículo com dados relativos a quilometragem, 

horário de saída e chegada e demais ocorrências durante a realização do trabalho.  

� Operar equipamentos automotores, quando solicitado, inclusive em áreas rurais 

quando assim for de interesse do Poder Legislativo Municipal; 

� Controlar o consumo de combustível e lubrificantes, efetuando reabastecimento e 

realizar a lubrificação de veículos, bem como realizar o controle de prazos ou 

quilometragem para que as revisões possam ser efetuadas; 

� Zelar pela conservação e segurança dos veículos e equipamentos, providenciando 

limpeza, ajustes e pequenos reparos, bem como solicitar manutenção quando necessário.  

� Manter-se atualizado com as normas e legislação de trânsito.  

� Participar de programa de treinamento, quando convocado.  

� Executar tarefas pertinentes à área de atuação; 

� Recolher o veículo ao local de guarda, após a conclusão do serviço. 

� Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função 

� Participar de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa 

e extensão em sua fase de planejamento, de coordenação, de desenvolvimento, de 

orientação e de ministração, quando convocado; 

� Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior 

imediato. 
 
 

No concurso nº 01/2014 houveram 133 (cento e trinta e três) inscritos, porém o Edital 
exigia habilitação nas categorias A e C. 

 
A Câmara Municipal de Matão estima, para este concurso, que o número de inscritos 

seja aproximadamente 300 (trezentos) candidatos, visto que a exigência habilitatória nas categorias 
A e B é mais comum. 
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II – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO CRONOGRAMA 
 

O prazo de vigência do futuro contrato será de 06 (seis) meses, podendo ser 
prorrogado, nele incluída a recepção da lista dos cargos e funções desejadas, da elaboração do 
Edital com as respectivas exigências, colocação do Edital do Concurso Público em site pelo prazo 
não inferior a 30 (trinta) dias, recepção das inscrições, recepção dos candidatos isentos, recepção e 
julgamento de eventuais recursos, consolidação da lista de candidatos habilitados, elaboração, 
aplicação e correção das provas, recepção e julgamento de recursos, consolidação dos resultados e 
lista final. 

 
 
III – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A execução dos serviços será realizada conforme abaixo descrito:  
Para o Concurso Público os trabalhos deverão obedecer ao seguinte cronograma:  

a) Recepção da lista completa do Cargo e Função com a respectiva quantidade de vagas a 
serem ocupadas, o nível de escolaridade a ser exigido na elaboração das provas e o 
salário; 
b) Elaboração e exibição da Minuta do EDITAL contendo a bibliografia que será exigida;  
c) O formato das provas gerais e provas praticas;  
d) A expressa condição de que os candidatos que comprovarem a qualidade de 
desempregados, doadores de sangue e portadores de deficiências serão ISENTADOS do 
recolhimento das taxas de inscrição nos termos das Leis Municipais, contidas no ANEXO 
V, desde que comprovem a citadas qualidades de forma presencial na Câmara Municipal 
de Matão, com a presença de representante da empresa para a efetiva verificação desta 
qualidade; 
d) A Disponibilização das inscrições através da INTERNET; 
e) Efetiva divulgação do CONCURSO PÚBLICO; 
f) Preparação das provas escritas objetivas para a modalidade de emprego público, com 40 
(quarenta) testes de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada (a, b, c e d), sendo 
uma única a correta. 
g) Treinamento e qualificação dos Fiscais que atuarão no dia da aplicação das Provas; 
h) a devida divulgação sobre a data das provas; 
i) a entrega da lista final dos inscritos para a homologação, publicação e abertura do prazo 
de recurso; 
j) a recepção, análise e julgamento dos recursos para posterior publicação; 
k) Aplicação da prova escrita; 
l) Aplicação das provas praticas; 
m) Divulgação de listagem classificatória; 
n) Tabulação dos Resultados; 
o) Entrega dos Resultados Finais.  
 
 

 
IV – DA FORMA DE EXECUÇÃO  
 

Inscrições e Cadastramento dos Candidatos. 
A CONTRATADA será responsável:  

a) Pela inscrição virtual (INTERNET) dos candidatos, ofertando a possibilidade do 
recolhimento das Taxas de Inscrição nas Instituições Financeiras;  
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V – DA ELABORAÇÃO E DA APLICAÇÃO DAS PROVAS 
 

A CONTRATADA preparará as provas através de profissionais especializados, 
devendo ainda acompanhar todo o processo de inscrição, elaboração, aplicação e finalização, 
responsabilizando-se por todas as Fases do Concurso Público. 

A Taxa de Inscrição, recebida única e exclusivamente pela CONTRATADA será a única 
e exclusiva fonte de pagamento  para ao cumprimento integral do futuro contrato, sendo de sua 
obrigação todas as despesas inerentes à elaboração do Edital, a composição da bibliografia, a 
aplicação da prova objetiva e prova prática, da disponibilização de pessoal em número suficiente no 
dia da aplicação da respectiva prova, arcando ainda com todas as despesas de alimentação, 
transporte, hospedagem, impostos e insumos que vier a necessitar para o efetivo cumprimento do 
contrato. 

Será também de responsabilidade da CONTRATADA: 
 

a) Preparação dos locais;  
b) Treinamento dos fiscais, conforme edital e anexos;  
c) Organização total dos trabalhos;  
d) Identificação do pessoal;  
e) Controle e aplicação das provas;  
f) Segurança do local. 
 

A Câmara Municipal de Matão será parceira da CONTRATADA quando da 
necessidade de requisitar Escolas em número suficiente para a aplicação as provas. 

As correções serão preparadas pela CONTRATADA, que também efetuará com 
rigoroso sigilo e segurança, o processo de conferência das provas, que representa base importante 
do processo de seleção. 

A CONTRATADA fará o planilhamento final do resultado das provas para a divulgação 
classificatória.  

A CONTRATADA entregará todos os resultados finais do Concurso à Câmara 
Municipal de Matão em meio magnético com todos os dados, escores e notas em ordem alfabéticas 
geral, habilitados em ordem de classificação e em ordem alfabética e, os dados estatísticos finais, 
como listagem de classificados, relação de endereços e demais relatórios gerenciais. 

 
 
 

 
VI – DO VALOR ESTIMADO E DA FORMA DE PAGAMENTO  
 

Para execução dos serviços a Câmara Municipal de Matão deverá realizar o 
chamamento de interessadas em ofertar o menor preço para a Taxa de Inscrição. 

Referido processo deverá anunciar que não haverá contraprestação pecuniária por 
parte do Poder Público, sendo vencedora da Licitação a empresa que apresentar o menor valor da 
Taxa de Inscrição, ora calculado, conforme pesquisa de mercado, no valor máximo de R$ 41,50 
(quarenta e um reais e cinquenta centavos). 

O Critério de Julgamento da Licitação deverá ser o MENOR PREÇO GLOBAL.  
Somente serão aceitas as propostas que não ultrapas sem o montante 

estabelecido no subitem anterior, se ultrapassar, a  proposta será considerada 
desclassificada. 
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VII – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRAT ADA  

A empresa contratada, além das demais responsabilidades previstas neste Memorial e 
no Edital obriga-se a:  
 

1) organizar-se técnica e administrativamente, de modo a cumprir com eficiência o objeto 
deste Edital; 

2) realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às 
legislações federal, estadual e municipal e a quaisquer ordens ou determinações do Poder 
Público; 

3) permitir e facilitar à Câmara Municipal de Matão, o acompanhamento e verificação dos 
serviços em realização, o que não isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades; 

4) refazer, às suas expensas, os serviços executados com erro ou imperfeição técnico- 
administrativa, salvo se decorrentes de informação errônea da Câmara, sem prejuízo das 
multas contratuais; 

5) afixar cartazes no local de aplicação das provas; 
6) iniciar os serviços imediatamente após a assinatura do contrato, com a definição do 

cronograma básico de trabalho, de comum acordo com a Câmara Municipal de Matão, 
prevendo as datas e horários para a realização das diversas etapas do concurso, 
atendendo às necessidades da Câmara; 

7) elaborar todas as provas escritas, garantindo-se absoluto sigilo quanto ao conteúdo das 
provas, sob pena de responsabilidade civil e criminal;  

8) na elaboração das provas a proponente deverá obedecer todos os critérios técnicos 
exigidos; 

9) todos os impressos a serem utilizados deverão ter boa qualidade de impressão; 
10) as provas, de propriedade da empresa, deverão ser bem organizadas e atualizadas 

pedagogicamente; 
11) providenciar o caderno de questões e folha de resposta das provas de forma a garantir a 

segurança e a transparência do processo; 
12) as provas deverão ser montadas e acondicionadas pela empresa que se responsabilizará 

pela quantidade e guarda, preservando o mais absoluto sigilo acerca do teor das questões e 
transporte das mesmas até sua distribuição aos candidatos; 

13) deverá afixar no local das provas lista com os códigos, número de inscrição e nome de cada 
candidato, bem como distribuí-los nas respectivas salas, sinalizar os corredores e numerar 
as salas; 

14) providenciar a lista de presença para assinatura dos candidatos, com o respectivo número 
do documento de identidade; 

15) responsabilizar-se pela orientação e treinamento de seus fiscais para atuarem como 
responsáveis durante a realização do Concurso Público e acompanhar as atividades dos 
fiscais, através de coordenadores, os quais assumirão responsabilidade pela aplicação das 
provas; 

16) os coordenadores e fiscais deverão trabalhar com crachás de identificação da empresa; 
17) a Câmara Municipal de Matão terá liberdade tota l para desempenhar atividade 

fiscalizadora dos serviços através da Comissão do C oncurso, durante todo o 
processo; 

18) responsabilizar-se por todo o material necessário à realização e aplicação das provas e 
demais fases do Concurso Público, exceto caneta, lápis e borracha que os candidatos 
deverão portar; 
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19) representar listas de classificação dos candidatos aprovados, além de memória eletrônica 
com leitura compatível para pronta publicação na imprensa; 

20) orientar e apresentar listas para a Câmara sobre as publicações a serem efetuadas; 
21) fornecer à Câmara relação dos candidatos aprovados, em ordem alfabética, para publicação 

na imprensa escrita do Município, contendo o número de inscrição e nome do candidato, 
bem como a média final para a última publicação; 

22) responsabilizar-se pelo atendimento aos recursos administrativos decorrentes do contrato, 
interpostos pelo candidato dentro do prazo legal;  

23) responsabilizar-se por todo o pessoal necessário à coordenação, realização e fiscalização 
de todas as fases do concurso público; 

24) responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, bem como pelos impostos e 
taxas devidos aos órgãos federal, estadual e municipal, combustíveis, transporte de pessoal 
e equipamentos, acidentes de trânsito contra terceiros, de seu pessoal em serviço e outros 
correlatos, com ou sem vínculos empregatícios, não assumindo a Câmara sob nenhuma 
hipótese as despesas aqui relacionadas; 

25) assumir a obrigação de aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários nos serviços a serem prestados, até o limite legal, 
durante o prazo de validade do contrato a ser firmado; 

26) a empresa somente poderá transferir parcialmente os serviços contratados para terceiros, 
desde que haja anuência expressa da Câmara; 

27) a empresa deverá comunicar quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive 
transgressões às normas técnicas ou leis em vigor, que vier a constatar durante a 
realização dos serviços; 

28) a empresa deverá responsabilizar-se direta e exclusivamente pelos projetos de que foi 
encarregada, inclusive por sua exequibilidade até a conclusão dos serviços e, 
consequentemente, responder pelos danos que venha, direta ou indiretamente, causar à 
Câmara Municipal de Matão ou a terceiros; 

29) serão de responsabilidade da Contratada, os veículos utilizados nas provas práticas 
inclusive quanto ao seguro, sinistro e outros encargos necessários à realização das provas;  

30) a empresa contratada deverá guardar a documentação final do concurso público pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias da homologação. 
 
 

 
VIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

1) Será de responsabilidade da CONTRATANTE a coordenação de todas as FASES do 
CONCURSO PULICO, disponibilizando o apoio necessário ao efetivo cumprimento do 
contrato, fornecendo a lista de cargos/funções, quantidade de vagas, nível de escolaridade 
e valor do salário, dentre outras informações. 

2) A CONTRATANTE destinará local compatível para a recepção dos candidatos que se 
declararem isentos para que a CONTRATADA, de forma presencial faça a devida 
comprovação desse benefício legal, bem como locais compatíveis para a realização das 
provas escritas a serem realizadas e ainda locais compatíveis para a realização das provas 
praticas a serem aplicadas, zelando, sempre, pela limpeza, organização e segurança dos 
usuários nos locais destinados;  

3) A CONTRATANTE responsabilizar-se-á pela publicação na Imprensa Oficial – Jornal do 
Comércio de todos os atos pertinentes ao concurso;  

4) Durante todo o processo, a Câmara Municipal de Matão desempenhará atividade 
fiscalizadora através de Comissão do Concurso Público, constituída através de Portaria. 
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5) Pela recepção presencial dos candidatos inscritos que pleitearem as isenções contidas nas 
Leis Municipais, expostas no ANEXO V, na Câmara Municipal de Matão, com ampla 
divulgação e horário de atendimento,  

 
 

 
IX – DAS PROVAS PRÁTICAS  
 

Em cumprimentos ao acordo judicial a avaliação das provas práticas deverá seguir os 
critérios provenientes da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o CTB 
(Código de Trânsito Brasileiro), e alterações posteriores, e da Resolução nº 168/2004 do CONTRAN 
(Conselho Nacional de Trânsito). 

 
O candidato será avaliado, nas provas práticas, em função da pontuação negativa por 

faltas cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte pontuação:  
 
 
I – 01 (uma) falta eliminatória: reprovação; 
II -  01 (uma) falta grave: 15 (quinze) pontos negativos; 
III – 01 (uma) falta média: 10 (dez) pontos negativos;  
IV - 01 (uma) falta leve: 05 (cinco) pontos negativos;  
 
 
As faltas das provas práticas são aquelas constantes nos artigos 19 e 20 da Resolução 

nº 168/2004 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN). 
 
Será reprovado na prova prática o candidato que cometer uma falta eliminatória ou cuja 

soma dos pontos negativos ultrapassem a 15 (quinze) pontos. 
 
O candidato não habilitado será excluído do concurso público.   
 
Nas provas práticas de direção será utilizado um veículo da categoria nacional de 

habilitação do tipo A e B.  
 
Os veículos utilizados nas provas práticas serão de responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive quanto ao seguro, sinistro e outros encargos necessários à realização das 
provas, e deverão possuir características semelhantes aos de propriedade da Câmara Municipal.  

 
O tempo de duração do percurso da prova prática de direção não poderá exceder a 20 

(vinte) minutos contados a partir da autorização dos examinadores até o desligamento do veículo 
pelo candidato, salvo ocorrência de fatos que, independentemente da atuação do candidato forcem 
a ultrapassagem do tempo inicialmente previsto. 

 
O percurso será repassado aos candidatos no momento da realização da prova prática.  



CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 

Av. Padre Nelson Antonio Romão, 859 – Centro – Matão – SP 
Fone: (16) 3383-1033 Fax: (16) 3383-1049 

Site: www.camaramatao.sp.gov.br E-mail: camara@camaramatão.sp.gov.br 
 

Pregão Presencial nº 01/2015 

18 

 

ANEXO II 
 TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

A empresa ________________, com sede na _____________, C.N.P.J.  nº 
_______________, representada pelo(a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ____ ,  
______________ (CARGO), portador(a) do R.G. nº ______________ e C.P.F. nº 
_______________________, para representá-la perante a Câmara Municipal de Matão em licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 01/2015, podendo formular lances, negociar preços e praticar 
todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 
licitatórias. 
 
 
 

__________________________________ 
NOME 

 
 

__________________________________ 
R.G 

 
 

__________________________________ 
CARGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO  
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ANEXO III 

 DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 
 
 

A empresa _________________________________________, aqui devidamente 
representada por ______________________________________, infra-assinado, DECLARA , por 
este e na melhor forma de direito, concordar com os termos do PREGÃO PRESENCIAL Nº  
01/2015, dos respectivos documentos e anexos da Licitação.  

Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomada 
pela Pregoeira e Grupo de Apoio quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os 
nossos direitos legais de recursos. 

Declara, outrossim, que não existe, até o presente momento, qualquer impedimento 
quanto à habilitação no presente certame e, que caso venham a conhecer, no decorrer do certame, 
comprometemo-nos a comunicá-los de imediato a Câmara Municipal de Matão. 
 
                                       Local, data. 
 
 
 

Atenciosamente 
 
 
 

Nome do representante 
legal da empresa licitante 

(cargo / RG) 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PO RTE 

 
 
 
 
    
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa ___________________________ (denominação da pessoa jurídica), 
CNPJ nº ______________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte , nos termos 
do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 , alterada 
pela lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014,  cujos termos declaro conhecer na íntegra, 
estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 
procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 01/2015, realizado pela Câmara Municipal de 
Matão. 
 
 
 
 
    Matão, aos .............................................. 
 
 
    ______________________________________ 
    Assinatura do representante 
 
    Nome:................................................. 
    RG nº ................................................ 
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ANEXO V  
LEIS MUNICIPAIS SOBRE A ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃ O 

 
 
 

 LEI Nº 2847, DE 10 DE SETEMBRO DE 1.999.- 
 PROJETO DE LEI Nº 97/99 
 AUTORIA: Vereador EDSON CORRÊA - CHINA 
 
 Isenta a pessoa comprovadamente  desempregada  do pagamento de taxa de inscrição em  
concursos  promovidos  pela Administração  Direta,  Indireta,  Autarquias,  Institutos   e Fundações 
Municipais.- 
 
 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO DECRETA E EU PROMULGO A  SEGUINTE LEI:- 
 
 
Artigo 1º) - Fica isento do pagamento de taxa de inscrição em  concursos promovidos pela  
Administração  Direta, Indireta, Autarquias, Institutos  e  Fundações  Municipais,  a pessoa 
comprovadamente desempregada. 
 
Parágrafo Único - A comprovação de desemprego deve ser feita  pelo  candidato  no  ato  da  
inscrição,  com  a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência  Social  ou documento 
similar. 
 
 
Artigo 2º) - No texto do edital do concurso deve  constar  a  informação sobre a isenção da taxa, 
assim como  a documentação exigida para a comprovação do desemprego. 
 
 
Artigo 3º) - Esta Lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,   revogadas   as    disposições    
em contrário. 
 
 
Palácio da Independência, aos 10 de setembro de 1.9 99.- 
 
 
 

               DR. ADAUTO APARECIDO SCARDOELLI 
                    "Prefeito Municipal" 
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LEI NÚMERO 3390, DE 05 DE JANEIRO DE 2004 
AUTÓGRAFO NÚMERO 0133/2003 
PROJETO DE LEI Nº 0147/2003 
AUTORIA: Vereador JOSÉ GUILHERME MONTEIRO DE CASTRO  

 
Dá nova redação ao artigo 1º da Lei 2.847, de 10 de setembro de 1.999.- 

   
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO DECRETA E EU PROMULGO A  SEGUINTE LEI:- 
 

     
Artigo 1º) -  O artigo 1º da Lei nº 2.847, de 10 de setembro de 1.999, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

"Artigo 1º) - Fica isenta do pagamento de taxa de inscrição em concursos 
promovidos pela Administração Direta, Indireta, Autarquias, Institutos e Fundações 
Municipais, a pessoa comprovadamente desempregada por mais de 06 (seis) meses, 
desde que resida no Município por mais de 02 (dois) anos". 

 

Artigo 2º)  – O parágrafo único do artigo acima, passa a vigorar com a  seguinte redação:  

Parágrafo único  - As comprovações para as exigências atribuídas no "caput" do presente artigo, 
devem ser feitas pelo candidato no ato da inscrição, com a apresentação da Carteira de Trabalho e 
Recibos de contas de água ou luz, respectivamente. 

Artigo 3º)  – Esta Lei entrará em vigor, na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
 
Palácio da Independência, aos 05 de janeiro de 2004 .- 

 
 
 
 

DR. JAYME GIMENEZ 
"Prefeito Municipal" 
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LEI 3347, DE 21 DE OUTUBRO DE 2003 
AUTÓGRAFO NÚMERO 095/2003 
PROJETO DE LEI Nº  0110/2003 
AUTORIA: Vereador OSWALDO GOMES - "VADINHO" 

 
 

EDSON APARECIDO CORRÊA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI PAL DE 
MATÃO, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, NOS TERMOS DO 
ARTIGO 30 INCISO IV, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A SEGUINTE LEI: 

 
Isenta a pessoa doadora de sangue e a pessoa portad ora de deficiência do 

pagamento de taxa de inscrição em  concursos  promo vidos  pela Administração  Direta,  
Indireta,  Autarquias,  Institutos   e Fundações Mu nicipais.- 

 
Artigo 1º) -  Fica isenta do pagamento de taxa de inscrição para  concursos públicos promovidos 
pela  Administração  Direta, Indireta, Autarquias, Institutos  e  Fundações  Municipais,  a pessoa 
portadora de deficiência e a pessoa que comprovadamente tenha, de forma regular, doado sangue 
para enfermos residentes no Município de Matão. 
 
§ 1º) - A comprovação  da pessoa doadora de sangue, deverá ser feita  pelo  candidato  no  ato  da  
inscrição,  com  a apresentação da carteira de controle de doador ou documento similar. 
 
§ 2º) - O benefício ao doador de sangue instituído pelo caput do presente artigo, será concedido aos 
doadores com no mínimo 03 (três) doações efetuadas no período de um ano, completado até o 
último dia  das inscrições. 
 
§ 3º) - Fica a critério do setor da Administração Municipal responsável pela realização do concurso, 
a forma de comprovação da pessoa portadora de deficiência. 
 
Artigo 2º) - No texto do edital do concurso deve  constar, em forma e local de fácil visibilidade,  a  
informação sobre a isenção da taxa, assim como  a documentação exigida para a comprovação.  
 
Artigo 3º) - Esta Lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,   revogadas   as    
disposições    em contrário. 
 
Câmara Municipal de Matão, aos 21 de  outubro de 20 03.-                                 
 
 
 
 

Vereador EDSON CORRÊA - CHINA 
"Presidente" 
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PORTARIA N°05, DE 28 DE JANEIRO DE 2014 

 
  
    Regulamenta a lei n° 2.847, de 10 de Setembro de 1.999 e alteração proposta pela lei n° 3.390, 
de 05 de Janeiro de 2.004, para aplicação na realização de concurso público da Câmara Municipal 
de Matão. 
     
  
AGNALDO NAVARRO DE SOUSA , Presidente da Câmara Municipal de Matão, Estado de São 
Paulo, usando de suas atribuições legais, tendo em vista a realização de Concurso Público de 
Provas e de Provas e Títulos por esta Câmara Municipal DETERMINA: 
  
Art. 1º A isenção do pagamento de taxa de inscrição em concurso público promovido pela Câmara, 
com base na Lei Municipal n° 2.847, de 10 de Setembro de 1.999, alterada pela lei n° 3.390, de 05 
de Janeiro de 2.004, passa a viger de acordo com a regulamentação efetivada pela presente 
Portaria. 
  
Art. 2° Entende-se por desempregado os candidatos, de ambos os sexos que durante o período de 
inscrição comprovadamente estejam desempregados por mais de seis meses, equivalente a 180 
dias ou superior, não tendo nenhuma fonte de renda. 
  
§ 1° O único documento hábil para a comprovação de desemprego será mediante a apresentação 
da Carteira de Trabalho, devendo ser anexados no requerimento de isenção pertinente, fotocópia da 
folha de identificação do candidato e do último registro laboral. 
  
§ 2° Não será considerado desempregado o(a) candidato(a) cuja carteira de trabalho não possua 
registro laboral. 
  
Art. 3° Entende-se por residente em Matão, Estado de São Paulo, os candidatos de ambos os sexos 
que mantenham residência fixa no município por mais de dois anos, equivalente a 730 (setecentos e 
trinta) dias ou superior. 
  
§1° Os documentos hábeis para a comprovação de que trata o “caput” são os recibos de contas de 
água ou de energia elétrica, onde faça constar o nome e o endereço do(a) candidato(a) e a data 
cujo período de residência seja superior ao fixado no presente artigo, bem como de um recibo 
atualizado. 
  
§2º Será aceito comprovante em nome dos pais do(a) candidato(a) solteiro(a) que com os mesmos 
residam, desde que coincida com o endereço informado no ato da inscrição. 
  
§ 3° A fotocópia de tais comprovantes deverão ser anexadas no requerimento de isenção. 
  
Art. 4° O(a) candidato(a) interessado na obtenção do benefício instituído pela legislação em 
questão, deverá fazê-lo através de Requerimento escrito, que deverá ser protocolado na Câmara 
Municipal em horário e período fixados no Edital anexando cópia dos documentos comprobatórios, 
conforme estabelecido na presente Portaria. 
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Art. 5° A Comissão do Concurso analisará e decidirá sobre o deferimento ou indeferimento das 
isenções de que trata a presente Portaria, bem como sobre os casos omissos não tratados por esta 
Portaria. 
  
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
  
Câmara Municipal de Matão, aos 28 de janeiro de 2014. 
  
             
  
                 

AGNALDO NAVARRO DE SOUSA 
Presidente 



CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 

Av. Padre Nelson Antonio Romão, 859 – Centro – Matão – SP 
Fone: (16) 3383-1033 Fax: (16) 3383-1049 

Site: www.camaramatao.sp.gov.br E-mail: camara@camaramatão.sp.gov.br 
 

Pregão Presencial nº 01/2015 

26 

 

PORTARIA N° 04, DE 28 DE  JANEIRO DE 2014 
  
      
Regulamenta a lei n° 3.347, de 21 de outubro de 2.0 03 para aplicação na realização de 
concurso público da Câmara Municipal de Matão. 
  
      
AGNALDO NAVARRO DE SOUSA , Presidente da Câmara Municipal de Matão, Estado de São 
Paulo, usando de suas atribuições legais, tendo em vista a realização de Concurso Público de 
Provas e de Provas e Títulos por esta Câmara Municipal DETERMINA: 
  
  
    Art. 1º A isenção do pagamento de taxa de inscrição em concurso público promovido pela 
Câmara, com base na Lei Municipal n° 3.347, de 21 de outubro de 2.003 passa a viger de acordo 
com a regulamentação efetivada pela presente Portaria. 
  
    Art. 2° Entende-se por pessoa doadora de sangue para enfermos residentes em Matão os 
candidatos, de ambos os sexos que comprovadamente tenham efetuado três doações no período 
de um ano completado até o último dia das inscrições aos enfermos citados. 
  
            Parágrafo único - O documento hábil para a comprovação do benefício de que trata a Lei 
Municipal n° 3.347, de 21 de outubro de 2.003, far-se-á mediante a apresentação da carteira de 
controle de doador ou documento similar (original), devendo  ser anexados no requerimento de 
isenção pertinente, fotocópia onde esteja inserida a identificação do doador/candidato, as datas das 
doações e a comprovação que a doação foi revertida para enfermos residentes no município. 
     
    Art. 3° Gozarão da isenção de que trata a lei em questão, a pessoa portadora de deficiência cujas 
atribuições do emprego pleiteado sejam compatíveis com a deficiência de que é portadora, devendo 
anexar no requerimento de isenção, atestado médico discriminando a categoria da deficiência, 
conforme o art. 4º e incisos do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1.999 e alterações 
posteriores que regulamenta a Lei Federal nº 7.853 de 24 de outubro de 1.989. 
  
    Art. 4° O(a) candidato(a) interessado na obtenção do benefício instituído pela legislação em 
questão, deverá fazê-lo através de Requerimento escrito, que deverá ser protocolado na Câmara 
Municipal em horário e período fixados no Edital anexando cópia dos documentos comprobatórios, 
conforme estabelecido na presente Portaria. 
  
    Art. 5° A Comissão do Concurso analisará e decidirá sobre o deferimento ou indeferimento das 
isenções de que trata a presente Portaria, bem como sobre os casos omissos não tratados por esta 
Portaria. 
  
    Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
  
Câmara Municipal de Matão, aos 28 de janeiro de 2014. 
  
              
                 

AGNALDO NAVARRO DE SOUSA 
Presidente 
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ANEXO VI 
MODELO PROPOSTA  

 
DESCRIÇÃO OBJETO Contratação de empresa especializada para realização de concurso público 
para provimento de cargo do Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Matão, conforme as 
especificações elencadas no Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
 

 

CARGO 
NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 
REQUISITOS 

BÁSICO  
NÚMERO 

DE 
VAGAS 

VENCIMENTO   

MOTORISTA  
FUNDAMENTAL  

COMPLETO  

CARTEIRA DE 
HABILITAÇÃO 

NAS 
CATEGORIAS A 

E B  

01 R$ 2.138,32 

 
 

Declaramos, que concordamos com todos os termos do Edital e seus Anexos e comprometemos a 
cumprir todas as exigências estabelecidas para a prefeita execução do objeto.  
 
 
 
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO, INCLUÍDO TODOS OS ENCARGOS E CUSTOS R$_________ 

 
 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA, NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS; 
 
 

PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO: 06 (SEIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO. 
 
 
LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: MUNICÍPIO DE MATÃO-SP 
 
 
 
NOME DA EMPRESA, CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA DO PROPONENTE OU 
REPRESENTANTE LEGAL; 
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ANEXO VII 
MINUTA DE CONTRATO 

 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM, A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MATÃO E A EMPRESA ----------- 
 
 

  Aos ____dias do mês de ___ de 2015 (dois mil e quinze), nesta  cidade  de Matão, 
Estado de São Paulo, no Gabinete  do  Sr. Presidente  da Câmara Municipal de Matão, 
compareceram  as  partes  entre  si justas e contratadas, a saber: de um lado a  CÂMARA  
MUNICIPAL DE MATÃO , pessoa jurídica de direito interno, com  sede  nesta cidade de Matão-SP, 
à Avenida Padre Nelson, nº  859,  inscrita no C.NPJ sob nº 64.925.092/0001-01,  neste  ato  
legalmente representada pelo seu Presidente, o Sr. ________, brasileiro,  casado, portador   do   
R.G. nº _____SSP/SP, e CPF nº ___________,   daqui   por   diante   denominada   simplesmente 
"CONTRATANTE" , e de outro lado, a empresa __________, com sede em __________, à 
Rua__________nº ___, inscrita no CNPJ sob nº ___, Inscrição Estadual nº ___, neste ato 
representada por seu __________, SR. __________, (qualificação), portador da Cédula de 
Identidade RG nº ___, inscrito no CPF sob o nº ___, residente e domiciliado na cidade de 
__________, à Rua _________, nº ___, adiante designada “CONTRATADA ”  e perante as 
testemunhas ao final nomeadas e assinadas, têm entre si justa e contratado o que segue: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - Contratação de empresa especializada para realização de 

concurso público para provimento de cargo do Quadro Servidores da Câmara Municipal de Matão, 
conforme as especificações elencadas no anexo I – Termo de Referência, que é parte integrante 
deste Edital. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA  - O presente instrumento particular de contrato será regido nos 

termos da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Complementar nº 123/2006 e alterações, Decreto Municipal nº 4.274, de 08 de dezembro de 2005. 

 
CLÁUSULA QUARTA  - O objeto desta licitação deverá ter início imediatamente a partir 

da assinatura do contrato e terá vigência de 06 (seis) meses a partir da data de assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado em conformidade com o art. 57, II da Lei 8666/93.  

 
CLÁUSULA QUINTA  - O pagamento, referente as taxas de isenções, será efetuado 

em até 10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal, por meio de depósito em conta corrente ou 
cheque nominal, após a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, devidamente discriminada e 
atestada por servidor designado.  

Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitada à empresa adjudicatária a devida correção, no prazo de vinte e quatro  
horas. 

CLÁUSULA SEXTA  - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, 
sem a necessidade de aditamento, desde que justificado o interesse público. 
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CLÁUSULA SÉTIMA -  O preço contratado para a taxa de inscrição é de _______, 
perfazendo o valor global estimado do contrato de R$ ____,__ (__________). 

 
O preço constante da presente contratação não sofrerá reajuste 

 
CLÁUSULA OITAVA-  As despesas decorrentes da presente Licitação serão atendidas 

pelas dotações próprias do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, classificadas e 
codificadas sob nº sob nº 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros, sendo oneradas dotações dos 
orçamentos vindouros, de acordo com a duração do contrato e eventuais prorrogações.  

 
CLÁUSULA NONA  - A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas 

ou condições do presente edital ficará sujeita ás penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10520/02, 
bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia 

defesa, ficará sujeita á multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em 
que, sem justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93. 

 
Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em 

geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 

descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA -  O não cumprimento pela “CONTRATADA ” , de quaisquer das 

obrigações assumidas com este instrumento particular de contrato, salvo motivo de força maior ou 
casos fortuitos, devidamente caracterizados e aceitos pelo “CONTRATANTE ” , acarretará a 
rescisão imediata e unilateral do mesmo, independentemente de qualquer interpelação judicial ou 
extra judicial, além da multa prevista na Cláusula acima (arts. 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93, 
alterada pela Lei 9.854/99). 
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CLÁUSULA DÉCIMA  PRIIMEIRA- As partes elegem o Foro da Comarca de Matão, 

Estado de São Paulo, para qualquer Ação oriunda deste instrumento particular de contrato, 
excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Fazem parte integrante deste contrato o Edital – Pregão Presencial nº 01, de 10 de abril 

de 2015 e seus anexos. 
 
 
NADA MAIS . Lido e achado conforme vai o presente instrumento particular de contrato, 

assinado pelas partes inicialmente nomeadas e qualificadas, na presença de testemunhas. 
 
 
Matão, ___de ______________ de ____. 

   
 
 

CONTRATANTE 
 
 

CONTRATADA 
 
 

TESTEMUNHAS 
 
 


