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EDITAL N° 002/2016 
PREÂMBULO 

 O Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Negro com sede no Município de Bagé, por meio 
da Associação Rural de Bagé, comunica aos interessados que se encontra aberto o Convite nº 
002/2016, para a prestação dos serviços de secretaria executiva descritos no item 01(um), deste 
Instrumento, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONVITE. 
REGIME DE EXECUÇÃO: PREÇO GLOBAL. 
 O recebimento de currículos  e entrevista de análise seguirão o seguinte cronograma:  
ENTREGA DE CURRÍCULOS:  
DATA: de 25 (vinte e cinco) de julho a 05 (cinco) de agosto  
HORÁRIO:  9h às 11h e das 14h às 17h 
ENTREVISTA DOS SELECIONADOS: 
DATA E HORÁRIO: dia 11 (onze) de agosto, às 10h 
LOCAL: Avenida Portugal, 495, sala de Reuniões, Bairro Estrela D’ Alva, em Bagé, Estado do 
Rio Grande do Sul (RS).  
1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Convite a contratação do serviço de secretaria executiva 
através de microempresa. 

1.2. Que atenda os seguintes critérios:  
a) Com grau mínimo de instrução superior 
b) Exerça carga horária de 40h semanais 
c) Comprove domicilio na área da bacia Hidrográfica do Rio Negro 
d) Ter desenvoltura para representar o comitê 
e) Ter conhecimento e habilidade eletrônica e outros requisitos inerentes as funções, 
f) Experiência em mobilização social. 
 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 Poderão participar desta licitação, os  candidatos que estiverem de acordo com as 
condições dispostas no item 1.2 deste instrumento. 
2.2. Entregar o currículo na data prevista e compareça a entrevista de análise. 
2.3. Não poderão participar desta licitação interessados que:  
a) não atendam às exigências do item 1.2; 
b) que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, em quaisquer esferas de governo;  
c) estejam suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar com os órgãos da 
administração direta e indireta do Município de Bagé, incluídas as entidades com 
personalidade jurídica de direito privado sob seu controle e as fundações por ela instituída 
ou mantida, no prazo e nas condições do impedimento;  
d) que se encontrem em processo de falência, concordata, recuperação judicial, dissolução 
ou liquidação; 



SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE DO SUL 

COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO NEGRO   

2  

e) que não atendam as condições estabelecidas neste instrumento convocatório ou não 
apresentem os documentos nele exigidos; 
 
4. DA IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
4.1. A impugnação ao Instrumento Convocatório deverá ser entregue na Avenida Portugal, 
495, Bairro Estrela D Alva Bagé/RS, em dias com expediente, no horário das 9h às 11h e 
das 14h às 17h.  
4.2. Qualquer cidadão poderá impugnar o Instrumento Convocatório de licitação por 
irregularidade, devendo protocolizar o pedido  
4.3. O cidadão ou o licitante que apresentar impugnação deverá encaminhar suas razões 
fundamentadas. 
 4.4. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, nos termos do § 3º 
do art. 41 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 
 4.5. Acolhida a impugnação da licitante contra o instrumento convocatório, será definida 
nova data para a realização do certame. 
 
5. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 
 
5.1 O processo de seleção será processado e julgado com observância dos seguintes 
procedimentos: 
a) o currículo  será  recebido  pelo Comitê e Sindicato Rural no local, dia e hora assinalados 
neste Instrumento Convocatório; 
b) serão chamados para entrevista os candidatos selecionados por meio do currículo 
apresentado; 
c) o vencedor será o candidato que obtiver melhor resultado somando-se análise curricular 
e desempenho na entrevista; 
5.2. As decisões da Comissão Especial serão divulgadas em reunião pública do comitê, nos 
termos do art. 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 ou publicadas site da associação Rural 
de Bagé. 
 
6. DA ADJUDICAÇÃO E EXECUÇÃO 
 
A adjudicação do objeto desta licitação à licitante vencedora formalizar-se-á por meio de 
Contrato, assinado pelas partes interessadas, devendo à vencedora, no momento, da 
assinatura do contrato  possuir  uma inscrição de MEI (Micro empreendedor Individual) 
para que o contrato seja assinado.  
7.1 A desistência do COMITÊ em contratar com a licitante melhor classificada, por 
anulação do procedimento licitatório, não confere à licitante o direito de indenização ou 
reembolso de qualquer espécie. 
7.2 A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar o Contrato 
7. DO PAGAMENTO 
7.1. Os preços ofertados nesta licitação serão pagos de acordo com recurso oriundo do 
convênio SEMA- FRHH-RS – AUSM – COMITÊ DO RIO NEGRO Nº 11 DE 2016, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Rio grande do Sul em 15 de janeiro de 2016. Em 
conformidade com o Plano de Trabalho do Comitê da Bacia do Rio Negro, considerando o 
montante de recursos anuais (R$ 50.000,00)  
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Recurso inicial (primeiro ano) de dois mil reais mensais, com reajuste anual pelo mesmo valor 
do INPC. Assim, no primeiro ano do Convênio a Secretaria Executiva receberáremuneração 
correspondente a R$ 24.000,00; no segundo ano (considerando a variação anual do 
INPC/agosto/2105 = 9,80) aproximadamente R$ 26.352,00, no terceiro ano R$ 28.934,00 e no 
quarto ano R$ 31.770,00. Totalizando um montante aproximadoR$ 111.056,00 nos quatro anos 
de vigência do convênio. 
7.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante a apresentação de faturas referentes 
aos serviços realizados pela MEI CONTRATADA. 
8. DOS RECURSOS 
8.1Dos atos decorrentes deste procedimento licitatório cabem os recursos previstos no artigo 
109 da Lei nº 8.666/93. 16.2.  
8.2Os recursos deverão ser:  
a) escritos e devidamente fundamentados; 
 b) assinados por responsável legal da recorrente ou por procurador devidamente habilitado com 
poderes específicos para este fim;  
 c) apresentados diretamente ao Comitê. 
 8.3. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
9. DA VIGÊNGIA 
A vigência deste instrumento será de 12(doze) meses, podendo ser prorrogável por até 36 (trinta 
e seis) meses. 
10. ADMISSÃO E ANÁLISE 

a) Será selecionado como melhor candidato aquele que obtiver o melhor resultado da 
análise do currículo e entrevista. 
 

11. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 
 A qualquer tempo o presente edital poderá ser revogado, reestruturado ou anulado, no todo ou 
em parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique em direito à 
indenização ou à reclamação de qualquer natureza. 

 
Bagé, 25 de julho de 2016. 

 
 
 
 

Rodrigo Borba Móglia 
Presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Negro 
 
 
 

 


