
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 

ANEXO V 
 

PROPOSTA DE PREÇO 
 

PROCESSO Nº 009/2015 
CONVITE Nº 001/2015 
 
Empresa: ..........................................................................................................  CNPJ: ...................................................... 

Endereço: .........................................................................................................  Nº  ...... Bairro: ....................................... 

Cidade: .................................................................................................................  Estado: ........................................ 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na elaboração e na realização de Concurso Público. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA 

1 Prestação de serviços para elaboração e na realização de Concurso Público, para os cargos de Agente 
Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Agente de Controle Interno, Auxiliar de 
Consultório Dentário, Chefe do Departamento de Pessoal, Conservador de Estradas Rurais, Enfermeiro 
Padrão - PSF, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Médico 
Psiquiatra, com a finalidade de preenchimento de vagas no emprego público do Município de São Bento do 
Sapucaí, conforme constante no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante do convite. 
Os serviços deverão ser executados conforme abaixo: 
1 - Elaboração de Edital de Concurso Público de acordo com as normas constitucionais e regras 
estabelecidas pela Legislação Municipal pertinente; 
2 - Elaboração do cronograma geral; 
3 - Elaboração de programas de estudo para todos os cargos; 
4 - Organização da Logística desde as inscrições até aplicação das provas; 
5 - Disponibilização de site para recebimento de inscrições via on-line; 
6 - Elaboração do Edital, como: homologação de inscrições, convocação para as provas, divulgação de 
gabarito, divulgação de resultado e outros; 
7 - Suporte Técnico pedagógico e acompanhamento de todo o processo, desde a elaboração do Edital até 
Relatório Final; 
8 - Elaboração das provas com questões objetivas contendo quatro alternativas; 
9 - Aplicação das provas com fiscais contratados pela empresa contratada; 
10 - Divulgação do gabarito 24 horas após a realização das provas nos sites da contratada e no da 
contratante (com link); 
11 - Análise e respostas fundamentadas em eventuais recursos ou questionamentos sobre questões das 
provas; 
12 - Assessoria Jurídica durante toda a fase de realização do Concurso Público; 
13 - Elaboração de Relatório Final encadernado em capa dura, contendo todos os atos da seleção pública, 
exceto publicações oficiais e locais para realização das provas. 

 
 

Valor Total: R$ ... (por extenso) 

Condições de Pagamento: não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada 
parcela, conforme disposto no Artigo 40, Inciso XIV, alínea "a" da Lei n° 8.666/93 em sua redação vigente. 

Validade da Proposta: não inferior a 60 dias: no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data de abertura do Envelope nº 2 - 
Proposta. 

Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias, a contar da data do firmamento do Termo de Contrato. 

 
                  Local, ... de ... de 2015 

 
_____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Cédula de Identidade nº ... SSP/... 

 


