
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2018 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
PROCESSO DE ARQUIVAMENTO: Nº. 040/2018 de 09/01/2018.
ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria de Administração
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2018
LOCAL: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 39 - CENTRO - AREAL/RJ.
DATA DO PREGÃO PRESENCIAL: 23/11/2018.
HORÁRIO: 13:30 horas.

1 - PREÂMBULO

O  Município  de  Areal,  torna  público,  para  conhecimento  dos
interessados,  que  o  Pregoeiro  e  respectiva  Equipe  de  Apoio,  realizará  certame
licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
para atendimento  do objeto definido  no presente edital,  observadas as  disposições
contidas na Lei nº. 10.520/02, Subsidiariamente, na Lei nº. 8.666/93, e, no que couber,
em toda a legislação federal e municipal aplicáveis à espécie.

2 – OBJETO 

A presente  licitação  na  modalidade  Pregão  Presencial  tem  por
objeto “Contratação de empresa para serviços de planejamento, organização e
realização de CONCURSO PÚBLICO, com a elaboração, impressão e aplicação de
provas, para o provimento de diversos cargos efetivos de níveis fundamental,
médio  e  superior,  regime  estatutário,  do  quadro  de  pessoal  do  Município  de
Areal, das vagas disponíveis, que vierem a vagar, ou que vierem a ser criadas
após a homologação do referido concurso (durante seu prazo de validade),  e
cadastro  de  reserva,  consoantes  condições  estabelecidas  neste  Termo  de
Referência”, de acordo com o que determinam a Lei Federal nº. 10.520/02 e a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições deste edital.

3 – DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

3.1  –  As propostas  serão recebidas em 01 (uma)  via  datilografada,
Anexo I, ou papel timbrado da empresa, assinada em sua última folha e rubricada nas
demais pelos proponentes ou seus procuradores autorizados, sem entrelinhas, rasuras
ou borrões.

3.2 – O Pregão será realizado em sessão pública, no dia 23/11/2018,
às  13:30  hs,  na  sala  de  licitações  instalada  na  sede  da  Prefeitura  Municipal  de
Areal/RJ, sita à Praça Duque de Caxias, nº. 39, Centro.
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3.3 – O licitante deverá usar dois envelopes distintos, fechados e com a
seguinte descrição:

Ao
Município de Areal
Pregão Presencial nº. 017/2018
Envelope nº. 01 - Proposta
Nome da Empresa: _____________

Ao
Município de Areal
Pregão Presencial nº. 017/2018
Envelope nº. 02 - Documentação
Nome da Empresa: _____________

4 – DA PROPOSTA

4.1 – O envelope nº. 01 deverá conter a proposta com:

a) Valor unitário e total dos itens;

b) Redigidos em 01 (uma) via conforme modelo padronizado, em papel
timbrado da empresa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas;

c) Indicação obrigatória do valor global do objeto, em algarismos e por
extenso, prevalecendo este último no caso de divergência;

d) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60
dias;

e) Declaração de ciência e concordância com os termos deste Edital.

Obs: Os preços já deverão estar onerados dos impostos e deduzidos
de eventuais descontos.

4.1.1 – O julgamento da proposta de preço, se dará na apuração do
menor  valor  global  resultante  da  soma  das  inscrições,  entre  os  três  níveis
expostos no Anexo I (Termo de Referência), conforme a seguinte metodologia:

NS+NM+NF = MENOR PREÇO GLOBAL

Onde:

NS = Nível Superior
NM = Nível Médio
NF = Nível Fundamental
OBSERVAÇÃO: A segunda etapa do Concurso para a Guarda Municipal, será de
responsabilidade e custeio da empresa organizadora do Concurso.
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4.1.2 - O valor global máximo para esta licitação não poderá exceder
a R$ 235,00 (duzentos e trita e cinco reais), com os seguintes valores máximos
por item: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT
VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

1 INSCRIÇÃO NÍVEL SUPERIOR UNID 1 R$ 95,00 R$ 95,00

2 INSCRIÇÃO NÍVEL MÉDIO UNID 1 R$ 80,00 R$ 80,00

3 INSCRIÇÃO NÍVEL FUNDAMENTAL UNID 1 R$ 60,00 R$ 60,00

4.2 – O envelope nº. 02 deverá conter os seguintes documentos
habilitatórios:

DOS DOCUMENTOS – HABILITAÇÃO

O  envelope  nº  01-  DOCUMENTAÇÃO  DE  HABILITAÇÃO deverá  conter  os
documentos abaixo relacionados, estando os mesmos com o prazo de validade em
vigor, na data desta licitação, e deverão ser apresentados em original, ou por qualquer
processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou no caso de cópias não
autenticadas,  desde que acompanhadas dos originais  para conferência,  na sessão,
pela Comissão de Licitação.

4.2.1- Quanto à Habilitação Jurídica:

4.2.1.1 - Cédula de Identidade RG e CPF do titular ou sócios da empresa;
4.2.1.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
4.2.1.3-  Ato  Constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  e  seus  aditivos  em  vigor,
devidamente  registrados,  em se  tratando  de  sociedades  comerciais,  e  no  caso  de
sociedade  de  ações,  acompanhadas  de  documentos  de  eleição  de  seus
administradores;
4.2.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
4.2.1.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em  funcionamento  no  País,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para  funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
4.2.1.6-  Declaração na forma do item IV, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 de
que a empresa licitante não possui  nenhum menor de 18 anos praticando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.
4.2.1.7- Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos
4.2.1.8- Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, quando for o caso.
4.2.1.9- Declaração que não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do
Poder Executivo Municipal.
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4.2.2- Da Regularidade Fiscal

4.2.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
4.2.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta c/ a
Fazenda Federal e Dívida Ativa da União). 
4.2.2.3  -  Certificado  de  Regularidade  para  com  o  FGTS,  expedido  pela  Caixa
Econômica Federal;
4.2.2.4 -  Certidão Negativa de Débito  para com o INSS, ou prova equivalente que
comprove regularidade de situação com o Seguro Social, ou ainda prova de em juízo
de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio;
4.2.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante,
expedida pela Secretaria de Fazenda Municipal;
4.2.2.6 – Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;
4.2.2.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei 12.440/2011.
4.2.2.8 – Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal da licitante,
dentro do prazo de validade.
4.2.2.9– Certidão Negativa da licitante emitida pelo Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis  por  Ato  de Improbidade Administrativa  e Inelegibilidade,  supervisionado pelo
Conselho Nacional de Justiça.
4.2.2.10– Apresentação de consulta ao Cadastro Nacional de empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS, a fim de demonstrar que a licitante não se encontra proibida de
contratar com o Poder Público.

4.2.3- Da Qualificação Técnica:

4.2.3.1 - Certidão de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Administração
– CRA.

4.2.3.2 - Capacidade técnico-operacional: 
4.2.3.3 - Para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa,
deverá ser apresentado atestado firmado por órgão público ou por empresa privada, e
registrado no CRA, comprovando haver a empresa licitante executado serviços de
organização de concurso público com a participação de no mínimo 8.000 (oito
mil)  candidatos  efetivamente inscritos,  respeitadas as  particularidades potenciais
previstas no Termo de Referência. 

4.2.3.3.1 - O Atestado solicitado anteriormente deverá constar em certidão
de Acervo Técnico emitida em nome da empresa licitante.

4.2.3.4. Capacitação técnico-profissional: 
4.2.3.5. Prova de possuir, na data da realização desta licitação, responsável técnico
detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, registrado no CRA, demonstrando sua aptidão por já haver
sido responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características com
objeto do Termo de Referência. 
4.2.3.6. A comprovação de que o detentor do referido Atestado de Responsabilidade
Técnica é vinculado à licitante deverá ser feita através de cópia de sua ficha de registro
de empregado, da Certidão de Registro do CRA, do contrato particular de prestação de

4



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação

serviços,  do  contrato  de  trabalho  por  prazo  determinado  ou  através  de  outros
instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o
profissional qualificado, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a vigência do
contrato, considerando-se o prazo máximo razoável para tanto. 

4.2.4- Da Qualificação Econômico-Financeira:

4.2.4.1- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
Serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei  o  balanço  patrimonial  e
demonstrações contábeis assim apresentados:
I-  O Balanço das Sociedades Anônimas ou por  ações deverá  ser  apresentado em
publicações no Diário Oficial.
II-  As sociedades por  cota de responsabilidade limitada (LTDA) poderão apresentar
fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da Sede ou domicílio da licitante ou
órgão  equivalente, ou  fotocopia  do  Balanço  e  das  Demonstrações  Contábeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante.
III-  As  sociedades  criadas  no  exercício  em curso  poderão  apresentar  fotocopia  do
Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial  da
sede ou Município da licitante.
4.2.4.2- A comprovação da boa situação financeira da licitante será apurada através do
resultado levantado nos seguintes índices:

I- Índice de Liquidez Corrente - Calculado pela fórmula abaixo, e julgada habilitada à
empresa que obtiver o resultado final igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero).

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LG ≥  1,0

SG=                         ATIVO TOTAL__________________                      
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG ≥  1,0

LC=                  ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
LC ≥ 1,0

LG- Liquidez Geral
SG- Solvência Geral
LC- Liquidez Corrente
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I-  Para  melhor  facilidade  e  entendimento  do  cálculo  dos  índices  pela
Comissão de Licitação, deve o Licitante apresentar uma planilha contendo
demonstrativo do cálculo dos índices devidamente assinada por um contador
legalmente habilitado e certidão de regularidade profissional do mesmo, que
será encaminhado à Controladoria do Município para aferição e análise dos
documentos e dos cálculos apresentados.

4.2.5-  Empresa  com início  de  atividade  no  exercício  de  2018  está  dispensada  de
apresentação  do  Balanço  Patrimonial,  ficando  obrigadas  a  apresentação  de
demonstrativos  contábeis  elaborados e  assinados por  profissional  de  contabilidade,
inscritos no devido conselho de Classe;

4.2.6 – Certidões Negativas de Falência ou Concordata expedidas pelo Distribuidor da
sede da licitante.  As licitantes sediadas em outras  comarcas do Estado do Rio  de
Janeiro  ou  em  outros  Estados  deverão  apresentar,  juntamente  com  as  certidões
negativas  exigidas,  declaração passada pelo foro de sua sede,  indicando quais  os
Cartórios  ou  Ofícios  de  Registros  que  controlam  a  distribuição  de  falências  e
concordatas.  Não serão aceitas certidões com validade expirada ou passadas com
mais de 90 (noventa) dias contados da efetiva pesquisa do Cartório em relação à data
da realização do certame licitatório.

4.2.7 – A empresa que pretenda utilizar-se dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da
Lei  Complementar  Federal  de  n.°  123,  de  14/12/06,  deverão  apresentar
DECLARAÇÃO firmada por contador de que se enquadra como Microempresa ou
Empresa  de  Pequeno  Porte,  sem prejuízo  dos  demais  documentos,  ou  outro
documento equivalente que prove tal condição;

4.2.8 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeitos comprovação de regularidade fiscal, sob pena de
inabilitação, ainda que essas apresentem alguma restrição.

4.2.9 - Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade
fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração de
vencedor  do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração
Pública,  para  a  regularização  da  documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do
débito, devendo a empresa interessada apresentar as respectivas certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.

4.2.10 -  A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.5.1,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art.  81 da Lei  de n.º  8.666/93,  sendo facultado ao Município  de Areal  convocar  as
licitantes remanescentes, para nova sessão pública, na ordem de classificação, para
contratação, ou revogar a licitação.
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4.2.11  –  Os  documentos  necessários  à  habilitação  deverão  ser  apresentados  em
original,  ou  por  qualquer  processo  de  cópia  autenticada  em  cartório  ou  mediante
conferência  das  cópias  com os  originais  por  qualquer  dos  membros  da  Comissão
Permanente de Licitação ou impresso por meio eletrônico.

4.2.12  –  Quanto  à  autenticidade  dos  documentos  emitidos  por  meio  eletrônico,  a
Comissão Permanente de Licitação poderá efetuar pesquisa através de consulta aos
respectivos sítios oficiais.

4.2.13 – Em nenhuma hipótese será aceito protocolo de entrega em substituição aos
documentos  relacionados  neste  Edital  e/ou  documentos  com  prazo  de  validade
vencido.

4.2.14– Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar:

4.2.15 – Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço
respectivo:

4.2.16 – Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz; ou;
4.2.17 – Se a licitante for uma filial,  todos os documentos deverão estar  em nome
desta;

4.2.18 – Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

4.2.19 – Datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data da sessão de entrega e
abertura  do  Envelope  nº  01,  quando  não  tiver  prazo  estabelecido  pelo  órgão
competente  expedidor,  exceto  os  documentos  que,  pela  própria  natureza,  não
apresentam prazo de validade.

4.2.20- Os documentos exigidos neste pregão, dentro do Envelope de Documentação,
deverão ser entregues na ordem indicada neste Edital.

4.3 – O envelope de documentação do licitante que não for aberto,
ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias; a partir da homologação da
licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de inutilização do envelope.

4.4  –  Todos  os  documentos,  exigidos  no  presente  instrumento
convocatório, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou autenticado
por servidor desta Administração Pública Municipal.

Obs: Os documentos poderão ser apresentados nos originais ou
em fotocópias autenticadas por um tabelião, ou por um servidor desta prefeitura.
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5- NOTA IMPORTANTE:

 No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a
licitante está irregular perante determinado órgão) haverá a inabilitação em razão de
fato superveniente, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº.
8.666/93.

 Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou contrato),
vindo o Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a
licitante está irregular perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual,
por inadimplemento de cláusula do contrato, conforme artigo 55, inciso XIII c/c artigo
78, I da Lei Federal nº. 8.666-93.

 Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e 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, prorrogáveis por igual período, a
critério  da  Administração  Pública,  para  a  regularização  da  documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.

 No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração firmada pelo
representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas
da lei, no ato do credenciamento;

 Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada,
que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais);

 Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a
ela  equiparada  que,  aufira  em cada  ano-calendário,  receita  bruta  superior  a  R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil  reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais);

6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

6.1 – O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto
ao  Pregoeiro,  diretamente  ou  através  de  seu  representante  que,  devidamente
identificado  e  credenciado  por  meio  legal,  será  o  único  admitido  a  intervir  no
procedimento licitatório, no interesse do representado.

6.2  –  A documentação  referente  ao  credenciamento  deverá  ser
apresentada FORA DOS ENVELOPES.

6.3  –  O  licitante  que  preferir,  poderá  entregar  os  envelopes
referentes  à  licitação,  junto  ao  Departamento  de  Licitação  do  Município,  com
antecedência  que  lhe  convier,  durante  o  horário  de  expediente  externo  do
Departamento de Licitação, sem prejuízo para a sua participação. No entanto, se não
comparecer à sessão do Pregão, ou deixar de enviar representante com poderes para
participar  do  processo,  não  poderá  alegar  prejuízo  por  não  lhe  ser  aberto  a
oportunidade de ofertar lances das decisões do pregoeiro.
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6.4 – O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser
apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social  em vigor, devidamente
registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado  de  documento  de  eleição  de  seus  administradores;  no  caso  de
sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em
exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos
os demais atos inerentes ao certame.

b) se representante legal, deverá apresentar:

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante
devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como
de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome
do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lances(s) em
licitação pública; ou

b.2)  termo  de  credenciamento  outorgados  pelos  representantes  legais  do  licitante,
comprovando  a  existência  dos  necessários  poderes  para  formulação  de  propostas
para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1
ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente
da empresa.

b.3) É obrigatória a apresentação de documentos de identidade.

c) se empresa individual, a Declaração de Firma Individual, devidamente registrada na
Junta Comercial do Estado.

d)  Juntamente  com  o  credenciamento  deverá  ser  apresentada  pelo  licitante
“Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação”, devidamente assinada e
carimbada.

6.5 – Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais
de uma pessoa deva assinar o credenciamento para o representante da empresa, a
falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento
licitatório.

6.6 – Para exercer  os direitos de ofertar  lances e/ou manifestar
intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em
todas as sessões públicas referentes à licitação.
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7 – DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES E RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES:

7.1 – No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital,
na presença dos licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o
Pregoeiro,  inicialmente,  receberá  os  envelopes  nºs  01-Proposta  de  Preços  e  02-
Documentos.

7.2 – Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes
acima referidos, não será aceita a participação de nenhum licitante retardatário.

7.3 – O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os
quais deverão comprovar por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de
ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame.

7.4  Na  sessão  pública  para  recebimento  das  propostas  e  da
documentação de habilitação, o proponente/representante  deverá se apresentar para
credenciamento,  junto  ao  Pregoeiro:  Registro  Comercial,  no  caso  de  empresa
individual;  Ato  Constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  e  seus  aditivos  em  vigor,
devidamente  registrados,  em se  tratando  de  sociedades  comerciais,  e  no  caso  de
sociedade  por  ações,  acompanhadas  de  documentos  de  eleição  de  seus
administradores;  Inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício, devidamente munido de documento
que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo,
ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

7.5 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou
particular  de  procuração,  com firma  reconhecida,  ou  documento  que  comprove  os
necessários poderes para  formular  ofertas  e lances de preços,  e  praticar  todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

7.6  No  caso  de  credenciamento  por  instrumento  particular  de
procuração,  com firma  reconhecida  de  dirigente,  sócio  ou  proprietário  da  empresa
proponente, ou credenciamento por instrumento público, devidamente registrado em
Cartório  de  Títulos  e  Documentos,  deverá  ser  apresentada  cópia  autenticada  do
respectivo ato constitutivo da empresa sendo em caso de empresa individual, o registro
comercial, ou estatuto ou contrato social, inclusive da última alteração estatutária ou
contratual em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais
e no caso de sociedade por ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus
administradores,  inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício, para comprovação dos poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Em se tratando
de credenciamento  de dirigentes,  sócios  ou proprietário  da  empresa proponente,  a
documentação,  acima  referenciada  também  deverá  ser  apresentada,  para  fins  de
comprovação das informações.

7.7 O documento de credenciamento deverá obedecer o modelo do
Anexo 02.
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7.8  Para  efeito  da  Lei  Complementar  123/2006,  as  micro  e
pequenas empresas deverão apresentar documento comprobatório de sua condição no
ato de credenciamento, sob pena de preclusão.

7.9 A documentação hábil para obter os tratamentos previstos na 
Lei Complementar nº 123/2006, será:

a - A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), deverá apresentar a Declaração constante do Anexo V e a Certidão expedida,
no  ano  em  curso,  pela  Junta  Comercial,  seguindo  o  delineamento  do  art.  8º  da
Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento nacional de Registro do Comércio;
b - A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI) que seja optante pelo Sistema Simples
Nacional de Tributação, regido pela Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar
o  Comprovante  de  opção  obtido  no  site  do  Ministério  da  fazenda
(<http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional>).
c - Caso a licitante não seja optante pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela
Lei  Complementar  nº  123/2006,  deverá  apresentar  o  Balanço  Patrimonial  e
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) comprovando ter receita bruta dentro
dos limites estabelecidos nos incisos I e II art. 3º da referida lei.

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

8.1  –  No julgamento  das  propostas  será  adotado o  critério  de
MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atendidas as especificações do edital;

8.2 – Será verificada a conformidade das propostas apresentadas
com os requisitos estabelecidos no edital, sendo desclassificadas as que estiverem em
desacordo.

8.3 – Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, o autor da oferta de valor mais alto e os das ofertas com preços até 10%
(dez por cento) inferiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na
forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor.

8.4 – Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições
definidas  no  subitem  anterior,  poderão  os  autores  das  melhores  propostas,  até  o
máximo de 03 (três), independentemente do seu valor, oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

8.5  –  No  curso  da  sessão,  os  autores  das  propostas  que
atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados,  individualmente,  a
apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e crescentes, a
partir  do  autor  da  proposta  classificada  de  menor  preço,  até  a  proclamação  do
vencedor. 
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8.6 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços
iguais, será realizado sorteio público para determinação da ordem de oferta dos lances.

8.7 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em
que for conferida a palavra ao licitante, na ordem crescente dos preços, sendo admitida
a disputa para toda a ordem de classificação.

8.8– É vedada a oferta de lances com vista ao empate.

8.9  –  Não  poderá  haver  desistência  dos  lances  já  ofertados,
sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 11 – Das
Penalidades – deste Edital.

8.10  –  A  desistência  em  apresentar  lance  verbal,  quando
convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais
e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação
das propostas. 

8.11  –  Caso  não  se  realize  lance  verbal,  será  verificada  a
conformidade entre a proposta escrita de maior preço global e o valor mínimo estimado
para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para
que seja obtido preço melhor. 

8.12  –  O encerramento  da etapa competitiva  dar-se-á  quando,
convocados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar
novos lances.

8.13  –  Será  vencedora  a  licitante  que  ofertar  o  menor  preço
global, sendo a adjudicação realizada pelo preço global.

8.14 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de
acordo  com o  maior  preço  apresentado,  o  Pregoeiro  verificará  a  aceitabilidade  da
proposta de valor mais alto, comparando-o com os valores consignados em Planilha de
Custos de mercado, decidindo, motivadamente, a respeito.

8.15  –  Se  a  oferta  não  for  aceitável  ou  se  o  proponente  não
atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na
ordem  de  classificação,  até  a  apuração  de  uma  proposta,  sendo  o  respectivo
proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro.

8.16 – A classificação dar-se-á pela ordem decrescente de preços
propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta
de acordo com as especificações deste Edital, com o preço de mercado e ofertar o
maior preço global.
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8.17 – Serão desclassificadas:

a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as
que  contiverem  opções  de  preços  alternativos;  as  que  forem  omissas  em  pontos
essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal
vigente; 
b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis:

8.18 – Não serão consideradas, para julgamento das propostas,
vantagens não previstas no Edital.

8.19  –  Da  sessão  pública  do  pregão  será  lavrada  ata
circunstanciada,  contendo,  sem  prejuízo  de  outros,  o  registro  dos  licitantes
credenciados,  das  propostas  escritas  e  verbais  apresentadas,  na  ordem  de
classificação,  da  análise  da documentação exigida  para  habilitação e dos recursos
interpostos.

8.20 – A Sessão Pública poderá ser suspensa a qualquer tempo
pelo  Pregoeiro,  desde  que  devidamente  justificado  e  com  prazo  definido  para  o
prosseguimento do processo.

8.21 – Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública,
será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no
mesmo ato, as licitantes presentes.

9 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

9.1 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital,  o
licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

9.2  –  Em  caso  de  desatendimento  às  exigências  habilitatórias,  o
Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação
das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de
uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião
em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido preço melhor.

9.3  –  Após  a  declaração  do  vencedor,  qualquer  licitante  poderá
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, que será imediatamente
lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação
das  razões  do  recurso,  ficando  os  demais  licitantes  desde  logo  intimados  para
apresentar contrarrazões do recurso, em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos: 

9.4 – Decorrido o prazo, sem a juntada do recurso pelo licitante que
manifestou interesse em recorrer, importará na decadência do direito de recorrer, e o
prosseguimento imediato do processo pelo Pregoeiro, adjudicando-se o objeto desta
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licitação ao licitante declarado vencedor e encaminhando o processo à homologação
do Prefeito Municipal. 

9.5 – As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas,
por escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado na página 1 deste Edital.

9.6 – O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio do
Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente motivado dos fatos e fundamentos
legais em parecer anexo ao recurso. 

9.7 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará
na decadência do direito de recurso.

10 – DO RECEBIMENTO E DO FORNECIMENTO:

10.1 – A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em
local de fácil visualização, a indicação do número do edital do pregão e da Nota de
Empenho,  a  fim  de  se  acelerar  o  trâmite  de  recebimento  do  serviço  e  posterior
liberação do documento fiscal para pagamento.

10.2  –  Será  de  inteira  responsabilidade  da  empresa  vencedora  as
obrigações sociais, bem como todas as despesas necessárias para a entrega do objeto
licitado, incluindo salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas e
quaisquer  outros  que  se  fizerem  necessários  ao  cumprimento  das  obrigações
decorrentes deste Edital.

10.3  –  O  pagamento  não  será  efetuado  enquanto  pendente  de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

10.4 – A prestação do serviço será realizada conforme requisição da
Secretaria de Administração.

10.5 - O vencedor deste certame deverá prestar os serviços mediante
solicitação da Secretaria de Administração, a fiscalização dos serviços será exercida
pelo  Secretário  de  Administração,  Sr.  Luiz  Antônio  Martins  Moraes,  matrícula  nº.
131.688-5. O servidor indicado terá a incumbência de acompanhar a execução dos
serviços, determinando à Contratada as providências necessárias ao regular e efetivo
cumprimento  do  contrato,  bem como  anotar  e  enquadrar  as  infrações  contratuais
constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior hierárquico.

11 – DO PAGAMENTO

11.1 – Sem ônus para o Município de Areal, ou seja, não haverá
desembolso por parte da Administração, eis que a contratada será remunerada
única  e  exclusivamente  pelas  inscrições  efetivadas  (recolhidas)  pelos
candidatos. Os valores serão depositados em conta bancária específica indicada
pela Administração.
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11.2–  O  pagamento  será  efetuado  conforme  o  seguinte
cronograma:  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  após  a  entrega  do  relatório  de
encerramento das inscrições, 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro dia útil
após a realização das provas e os 50% (cinquenta por cento) restantes na entrega
do  resultado  final,  conforme Nota  Fiscal,  devidamente  atestada  por  02  (dois)
funcionários da Prefeitura Municipal de Areal.

11.3- Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este
atraso decorra de culpa da PMA, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo
por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia
de atraso, a título de compensação financeira,  a serem calculados sobre a parcela
devida.

11.4 - O pagamento da multa e da compensação financeira a que se
refere o subitem anterior será efetivado mediante autorização expressa do Exmo. Sr.
Prefeito,  em  processo  próprio,  que  se  iniciará  com  o  requerimento  da  licitante
contratada dirigido ao mesmo.

11.5 – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança,
estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o
prazo  de  pagamento  a  fluir,  então,  a  partir  da  reapresentação  válida  desses
documentos.

12 – DAS PENALIDADES

12.1 – A empresa vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas
ou condições do presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas nos art. 86 e
87 da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente de:

a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da
proposta, e juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou fração
equivalente.

b)  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  a  Administração  poderá,
garantida a prévia defesa, respeitado o princípio do contraditório e obedecido o devido
processo legal, aplicar, também, as seguintes sanções:

b.1) advertência;
b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado;
b.3)  suspensão  temporária  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  o

Município de Areal, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.2 – O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará
a multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de
10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.

12.3  –  O  não-cumprimento  de  obrigação  acessória,  sujeitará  o
fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação.
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12.4  –  Nos  termos  do  artigo  7º  da  Lei  nº.  10.520,  o  licitante,  sem
prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05
(cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, e descredenciado do Cadastro de Fornecedores do Município, nos casos
de:

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h) falhar na execução do contrato.

12.5 – Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município
considerará,  motivadamente,  a  gravidade  da  falta,  seus  efeitos,  bem  como  os
antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as
suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, da Lei nº. 8.666/93. 

12.6 – As penalidades serão registradas no cadastro do contratado,
quando for o caso.

                             13 - DA IMPUGNAÇÃO

13.1-  Qualquer  pessoa,  física  ou  jurídica,  é  parte  legítima  para
solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  este  edital,  desde  que
encaminhada com antecedência de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas.

13.2- Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data do recebimento da petição.

13.3- Quando acolhida a petição contra este edital, será designada
nova data para a realização deste Pregão.

13.4- Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a
licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no
Edital até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data de realização do Pregão,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

13.5-  A  impugnação  feita  tempestivamente  pela  licitante  não  a
impedirá de participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da
decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes
da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes.

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1- Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como
aquelas decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao
Município de Areal, no departamento de Licitação, sito à Praça Duque de Caxias, nº.
39, Centro, ou pelo telefone (24) 2257-3919, no horário compreendido entre as 12:00 e
18:00  hs,  preferencialmente,  com  antecedência  mínima  de  03  (três)  dias  da  data
marcada para recebimento dos envelopes.
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14.2- Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com
relação ao presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no
Município, no Departamento de Licitação.

14.3  –  Ocorrendo  a  decretação  de  feriado  ou  qualquer  fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas
constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou
de expediente normal subseqüentes aos ora fixados.

14.4 – Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam
constar em sua documentação o endereço, o número de telefone e e-mail.

14.5  –  Todos  os  documentos,  exigidos  no  presente  instrumento
convocatório, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou autenticadas
por servidor desta Administração Pública Municipal, sendo dispensada a autenticação
quando se tratar de cópia disponibilizada por intermédio da Internet.

14.6 – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

14.7 – A Administração poderá revogar a licitação por interesse público,
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93).

14.8 – Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação
da documentação exigida e não apresentada na reunião de recebimento.

14.9  –  Fica  eleito,  de  comum  acordo  entre  as  partes,  o  Foro  da
Comarca de Três Rios, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato
decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

14.10 – São anexos deste Edital:

Anexo 01 – Modelo de Proposta de Preços
Anexo 02 – Carta de Credenciamento
Anexo 03 – Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação
Anexo 04 – Modelo de Declaração Relativa a Trabalho de Menores
Anexo 05 – Termo de Referência
Anexo 06 - Declaração formal de que atende às disposições do artigo

9º, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.
Anexo 07 – Declaração de Porte de Empresa.
Anexo 08 – Minuta de Contrato.
Anexo 09 – Declaração de Fato Superveniente.

Areal, 23 de novembro de 2018.

Monalisa Braga
Pregoeira

17



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação

ANEXO 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2018

A firma abaixo se propõe a executar o objeto deste edital, conforme discriminado
abaixo,  pelos  preços  e  condições  assinalados  na  presente,  obedecendo
rigorosamente às disposições da legislação competente.

Firma Proponente:______________________________________________________
Endereço: _____________________________________ 
Cidade:__________________
Estado: ___________ CEP: _____________________ 
TEL: ______________________
Email:________________________________________________________________
CNPJ: ____________________________ Insc. Estadual:_______________________
Insc. Municipal: _________________

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT
VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

1 INSCRIÇÃO NÍVEL SUPERIOR UNID 1 R$ R$

2 INSCRIÇÃO NÍVEL MÉDIO UNID 1 R$ R$

3 INSCRIÇÃO NÍVEL FUNDAMENTAL UNID 1 R$ R$

TOTAL R$

1- PREÇO GLOBAL ESTIMADO

1.1- O preço global ofertado é R$ __________ (por extenso)
1.2-  O  preço  ofertado  inclui  todas  as  despesas  com  encargos  fiscais,  comerciais,
sociais e demais pertinentes ao objeto da licitação.
1.3- O prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias.

Dados bancários:
Banco:
Conta corrente:
Agência:
Obs.: Atender as condições do item 4.

___________________, ______ de ____________ de 2016
(local e data) assinar e carimbar (Carimbo da empresa)
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Areal, __ de _____ de 2018.     

ANEXO 02
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

À

COMISSÃO DE PREGÃO DO MUNICÍPIO DE AREAL

Praça Duque de Caxias, nº. 39 - Centro 

Areal - RJ 

Ref.: Pregão Presencial nº. 017/2018.

Prezados Senhores: 

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr.__________________(nome, qualificação

e endereço),  portador da carteira de identidade nº.  __________________, expedida

pelo  (a)  ______________________,  inscrito  no  CIC  sob  o  nº.

_________________________________,  poderes  para  representar  esta  Empresa

_________________________________(razão  social  e  endereço  da  licitante)

CNPJ/MF  nº.  _______________________,  Inscrição  Estadual  nº.

_____________________ na licitação referida em epígrafe, podendo praticar todos os

atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive

prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificações e manifestar-

se quanto a sua desistência de interpor recurso e de participar do certame. 

Atenciosamente, 

______________________________

(Nome e cargo do outorgante) 

Observação: 

A Carta  de  Credenciamento  deverá  ser  apresentada  em  papel  timbrado  da
licitante e estar assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir
mandatário. 

A Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade
legal  do  outorgante  deverão  ser  entregues  pelo  credenciado,  ao  Presidente  da
Comissão Permanente de Licitação, juntamente com os envelopes de Documentação e
Proposta Comercial da licitante.
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ANEXO 03

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Presencial nº. 017/2018 – PMA/RJ

(Razão  social)  __________________________________,com  sede  na

(endereço)  _________________,  inscrita  no  CNPJ nº.  ______________ ,  vem,  por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) _____________________________,

portador (a) da carteira de identidade nº. _____________ e CPF nº. ______________ ,

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação

modalidade Pregão Presencial nº. 017/2018 do Município de Areal.

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitação e de contratar

com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de

sua habilitação.

________________________________________
(data)

________________________________________

(representante legal)

20



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação

ANEXO 04 – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018

A empresa _______________________________________________,

devidamente cadastrada sob o CNPJ de n. __________________________ com sede

na  Rua:  _________________________________________________,  Bairro:

_______________________,  Cidade:  ___________________________,  UF:  ____,

vem, por intermédio de seu representante legal, portador da Carteira de Identidade n.

__________________, Órgão Expedidor ___________________, inscrito no CPF/MF

sob o n.  ____________________,  DECLARAR,  sob as penas da Lei,  para fins do

disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido

pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega MENOR DE DEZOITO

ANOS em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis

anos.

____________________, _____ de _______________ de 2018.

Carimbo de CNPJ 

Assinatura do Representante legal

21



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação

ANEXO 05 – TERMO DE REFERÊNCIA

01 - OBJETO

Contratação  de  empresa  para  serviços  de  planejamento,  organização  e
realização de  CONCURSO PÚBLICO, com a elaboração, impressão e aplicação de
provas, para o provimento de diversos cargos efetivos de níveis fundamental, médio e
superior, regime estatutário, do quadro de pessoal do Município de Areal, das vagas
disponíveis, que vierem a vagar, ou que vierem a ser criadas após a homologação do
referido concurso (durante seu prazo de validade), e cadastro de reserva, consoantes
condições estabelecidas neste Termo de Referência.

02 - JUSTIFICATIVA

Justifica-se  a  presente  contratação  diante  da  necessidade  de  realização  de
Concurso Público para prover diversos cargos públicos efetivos vagos ou que vierem a
vagar ou que sejam criados, no âmbito do Poder Executivo Municipal, e cadastro de
reservas.

03 –  DA ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS

O  Concurso  Público  destina-se  ao  provimento  de  vagas  existentes  ou  que
vierem a surgir durante o seu prazo de validade, conforme explicitado nas tabelas a
seguir: 

NÍVEL DE
ESCOLARIDADE

CARGO
ESPECIALIDADE EXIGIDA

PRÉ-REQUISITO

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

N.º DE VAGAS
PROVIMENTO

IMEDIATO

N.º DE
VAGAS 

CADASTRO
RESERVA

SALÁRIO
BASE

(em R$)

ENSINO
FUNDAMENTAL

COMPLETO
AGENTE ADMINISTRATIVO

CURSO DE
INFORMÁTICA (MÍNIMO

80h)
30 4 17 958,66

ENSINO
FUNDAMENTAL

COMPLETO

AGENTE COMUNITÁRIO
EM SAÚDE

RESIDIR NA ÁREA DE
ATUAÇÃO 

40 2 1 769,94

ENSINO
FUNDAMENTAL

COMPLETO

AGENTE DE COMBATE À
ENDEMIAS

_ 40 _ 3 769,94

ENSINO
FUNDAMENTAL

COMPLETO
ALMOXARIFE

CURSO  DE
INFORMÁTICA (MÍNIMO

80h)
30 1 6 958,66

NÍVEL
SUPERIOR 

ARQUITETO
CURSO SUPERIOR DE

ARQUITETURA
30 _ 1 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR 

ARQUIVISTA
CURSO SUPERIOR DE

ARQUIVOLOGIA
30 _ 1 1.732,33
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ENSINO MÉDIO
COMPLETO

ASSESSOR
ADMINISTRATIVO

CURSO DE
INFORMÁTICA (MÍNIMO

80 h)
30 _ 2 1.652,10

NÍVEL
SUPERIOR

ASSISTENTE SOCIAL
CURSO SUPERIOR EM

SERVIÇO SOCIAL
20 5 2 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

AUDITOR FISCAL

CURSO SUPERIOR DE
ADMINISTRAÇÃO/ OU

CIÊNCIAS CONTÁBEIS/
OU ECONOMIA /OU

DIREITO + CNH “CAT B”

30 3 _ 1.732,33

ENSINO
FUNDAMENTAL

COMPLETO

AUXILIAR DE SAÚDE
BUCAL

CURSO DE ACD
(MÍNIMO 250 h)

40 2 1 958,66

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

AUXILIAR DE
SECRETARIA

CONHECIMENTOS  DE
INFORMÁTICA (MÍNIMO

80h)
30 _ 4 769,06

FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

5º ANO DO
ENSINO

AUXILIAR DE SERVIÇO DE
CEMITÉRIO

__ 40 _ 2 769,94

FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

5º ANO DO
ENSINO

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

__ 30 1 33 769,94

NÍVEL
SUPERIOR 

BIÓLOGO
CURSO SUPERIOR EM

BIOLOGIA
30 _ 1 1.732,33

FUNDAMENTAL
INCOMPLETO
6º AO 9º ANO
DO ENSINO

BOMBEIRO HIDRÁULICO

CURSO DE BOMBEIRO
HIDRÁULICO OU

EQUIVALENTE + CNH
CAT “B”

30 _ 1 1.086,90

ENSINO
FUNDAMENTAL

COMPLETO
CALCETEIRO

_ 30 _ 1 958,66

NÍVEL
SUPERIOR

CONTADOR

CURSO SUPERIOR EM
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

E REGISTRO NO
CONSELHO

30 _ 1 1.732,33

FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

5º ANO DO
ENSINO

COZINHEIRO _ 30 3 3 769,94

ENSINO
FUNDAMENTAL

COMPLETO

CONDUTOR DE VEÍCULO
DE URGÊNCIA

CNH CAT ”D” (COM
ATIVIDADE

REMUNERADA)  +
CURSO DE DIREÇÃO

DEFENSIVA

PLANTÃO
24/72 h

4 _ 1.086,90

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

CUIDADOR DE CRECHE

CURSO DE
CUIDADOR/OU

ESPECIALIZAÇÃO EM
EDUCAÇÃO INFANTIL

40 14 _ 769,94

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

DESENHISTA
PROJETISTA/CADISTA

CURSO DE
DESENHISTA

PROJETISTA (MÍNIMO

30 _ 1 1.652,10
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200 h), CURSO DE
INFORMÁTICA 

ENSINO
FUNDAMENTAL
INCOMPLETO
6º AO 9º ANO

ELETRICISTA PREDIAL
CURSO DE

ELETROTÉCNICA
30 _ 1 1.086,90

NÍVEL
SUPERIOR

ENDODONTISTA

CURSO SUPERIOR EM
ODONTOLOGIA +

ESPECIALIZAÇÃO NA
ÁREA

8 _ 1 1.267,99

NÍVEL
SUPERIOR

ENFERMEIRO
AMBULATORIAL PSF

CURSO SUPERIOR EM
ENFERMAGEM +
REGISTRO DO
CONSELHO DE

CLASSE

40 2 _ 3.464,70

NÍVEL
SUPERIOR

ENFERMEIRO
PLANTONISTA

CURSO SUPERIOR EM
ENFERMAGEM +
REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

PLANTÃO
24/72 h

4 _ 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

ENGENHEIRO AMBIENTAL

CURSO SUPERIOR EM
ENGENHARIA
AMBIENTAL +

REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

30 _ 1 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

ENGENHEIRO CIVIL

CURSO SUPERIOR EM
ENGENHARIA CIVIL +

REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

30 _ 1 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

ENGENHEIRO FLORESTAL

CURSO SUPERIOR EM
ENGENHARIA
FLORESTAL +
REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

30 _ 1 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

QUÍMICO 

CURSO SUPERIOR EM
ENGENHARIA QUÍMICA

OU QUÍMICA +
REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

30 _ 1 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

FARMACÊUTICO

CURSO SUPERIOR EM
FARMÁCIA +

REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

20 _ 1 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

FISCAL DE MEIO
AMBIENTE

CURSO SUPERIOR EM
GEOGRAFIA/OU
GEOLOGIA/OU
BIOLOGIA/OU

OCEANOGRAFIA/OU

30 1 1 1.732,33
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ENGENHARIA
SANITÁRIA  E

AMBIENTAL/OU
ENGENHARIA

AMBIENTAL/OU
ENGENHARIA CIVIL/OU

ENGENHARIA
AGRONÔMICA/OU

ENGENHARIA
FLORESTAL,/OU

GESTÃO AMBIENTAL +
CNH CAT ”B”

NÍVEL
SUPERIOR

FISCAL DE OBRAS E
POSTURAS

CURSO SUPERIOR EM
QUALQUER ÁREA +

CNH CAT “B”
30 3 _ 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR 

FISIOTERAPEUTA

CURSO SUPERIOR EM
FISIOTERAPIA +
REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

20 4 _ 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

FONOAUDIÓLOGO

CURSO SUPERIOR EM
FONOAUDIOLOGIA +

REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

20 _ 1 1.732,33

ENSINO
FUNDAMENTAL

COMPLETO 
GESSEIRO

CURSO DE GESSEIRO
ORTOPÉDICO
HOSPITALAR

40 1 _ 958,66

NÍVEL
SUPERIOR

GESTOR AMBIENTAL

CURSO SUPERIOR  EM
GESTÃO AMBIENTAL +

REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

30 _ 1 1.732,33

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

GUARDA AMBIENTAL _

40 h
SEMANAIS

OU REGIME
DE

PLANTÃO
12/36 OU
24/72 h

_ 2 769,94

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

GUARDA MUNICIPAL -
PLANTÃO
12/36 OU
24/72 h

_ 15 769,94

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

GUARDA PARQUES

40 h
SEMANAIS

OU REGIME
DE

PLANTÃO
12/36 OU
24/72 h

_ 3 769,94

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

INSPETOR DE DISCIPLINA
CONHECIMENTOS  DE
(INFORMÁTICA MÍNIMO

80 h)
40 _ 2 958,66
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FUNDAMENTAL
INCOMPLETO
6º AO 9º ANO

MECÂNICO PARA
VEÍCULOS LEVES

EXPERIÊNCIA
COMPROVADA DE       2

ANOS 
30 _ 1 1.086,90

FUNDAMENTAL
INCOMPLETO
6º AO 9º ANO

MECÂNICO PARA
VEÍCULOS PESADOS

EXPERIÊNCIA
COMPROVADA DE 2

ANOS 
30 - 1 1.086,90

NÍVEL
SUPERIOR

MÉDICO AMBULATORIAL
EM ANGIOLOGIA

CURSO SUPERIOR EM
MEDICINA COM

ESPECIALIZAÇÃO NA
ÁREA + REGISTRO NO

CONSELHO

20 _ 1 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

MÉDICO AMBULATORIAL
EM CARDIOLOGIA

CURSO SUPERIOR EM
MEDICINA COM

ESPECIALIZAÇÃO NA
ÁREA + REGISTRO NO

CONSELHO

20 1 1 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

MÉDICO AMBULATORIAL
EM DERMATOLOGIA

CURSO SUPERIOR EM
MEDICINA COM

ESPECIALIZAÇÃO NA
ÁREA + REGISTRO NO

CONSELHO

20 1 _ 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

MÉDICO AMBULATORIAL
EM

GASTROENTEROLOGISTA

CURSO SUPERIOR EM
MEDICINA COM

ESPECIALIZAÇÃO NA
ÁREA + REGISTRO NO

CONSELHO

20 _ 1 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

MÉDICO AMBULATORIAL
EM GINECOLOGIA

CURSO SUPERIOR EM
MEDICINA COM

ESPECIALIZAÇÃO NA
ÁREA + REGISTRO NO

CONSELHO

20 1 _ 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

MÉDICO
INFECTOLOGISTA

CURSO SUPERIOR EM
MEDICINA COM

ESPECIALIZAÇÃO NA
ÁREA + REGISTRO NO

CONSELHO

20 1 _ 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

MÉDICO AMBULATORIAL
EM NEUROPEDIATRIA

CURSO SUPERIOR EM
MEDICINA COM

ESPECIALIZAÇÃO NA
ÁREA + REGISTRO NO

CONSELHO

20 1 _ 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

MÉDICO AMBULATORIAL
EM ORTOPEDIA

CURSO SUPERIOR EM
MEDICINA COM

ESPECIALIZAÇÃO NA
ÁREA + REGISTRO NO

CONSELHO

20 1 _ 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

MÉDICO AMBULATORIAL
EM PSIQUIATRIA

CURSO SUPERIOR EM
MEDICINA COM

ESPECIALIZAÇÃO NA
ÁREA + REGISTRO NO

CONSELHO

20 1 1 1.732,33
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NÍVEL
SUPERIOR

MÉDICO AMBULATORIAL
EM ULTRASSONOGRAFIA

GERAL

CURSO SUPERIOR EM
MEDICINA COM

ESPECIALIZAÇÃO NA
ÁREA + REGISTRO NO

CONSELHO

20 _ 1 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

MÉDICO AMBULATORIAL
UROLOGISTA

CURSO SUPERIOR EM
MEDICINA COM

ESPECIALIZAÇÃO NA
ÁREA + REGISTRO NO

CONSELHO

20 _ 1 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

MÉDICO CLÍNICO GERAL
(MÉDICO DE FAMÍLIA -

PSF)

CURSO SUPERIOR EM
MEDICINA + REGISTRO

NO CONSELHO
40 2 2 10.114,92

NÍVEL
SUPERIOR

MÉDICO PLANTONISTA
EM CLÍNICA MÉDICA

CURSO SUPERIOR EM
MEDICINA + REGISTRO

NO CONSELHO

PLANTÃO
24

SEMANAL
10 6.637,91

NÍVEL
SUPERIOR

MÉDICO PLANTONISTA
EM PEDIATRIA

CURSO SUPERIOR EM
MEDICINA COM

ESPECIALIZAÇÃO NA
ÁREA + REGISTRO NO

CONSELHO

PLANTÃO
24

SEMANAL
1 5 6.367,91

NÍVEL
SUPERIOR

MÉDICO VETERINÁRIO 

CURSO SUPERIOR EM
MEDICINA

VETERINÁRIA  +
REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

20 _ 2 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

MÉDICO VISITADOR
CURSO SUPERIOR EM
MEDICINA + REGISTRO

NO CONSELHO
40 _ 1 6.367,91

FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

5º ANO DO
ENSINO

MERENDEIRA _ 30 5 3 769,94

FUNDAMENTAL
INCOMPLETO
6º AO 9º  ANO
DO ENSINO

MOTORISTA  CATEGORIA
“D”

CNH CAT “D’’ (COM
ATIVIDADE

REMUNERADA)  +
CURSO DE DIREÇÃO

DEFENSIVA 

40 2 8 1.086,90

NÍVEL
SUPERIOR 

NUTRICIONISTA

CURSO SUPERIOR EM
NUTRIÇÃO +

REGISTRO NO
CONSELHO

40 2 _ 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR

ODONTÓLOGO
CIRURGIÃO ORAL MENOR

CURSO SUPERIOR DE
ODONTOLOGIA +

REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

20 _ 1 1.267,99

NÍVEL
SUPERIOR 

ODONTÓLOGO PSF 

CURSO SUPERIOR DE
ODONTOLOGIA +

REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

40 _ 1 3.464,70
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FUNDAMENTAL
INCOMPLETO
6º AO 9º ANO 

OPERADOR DE MAQUINA
PESADA

CNH CAT “D’’ (COM
ATIVIDADE

REMUNERADA ) 
30 2 3 1.086,90

FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

5º ANO DO
ENSINO

OPERADOR DE
ROÇADEIRA

CURSO DE OPERADOR
DE ROÇADEIRA

30 _ 6 769,94

NÍVEL
SUPERIOR

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

LICENCIATURA PLENA
EM PEDAGOGIA,
HABILITAÇÃO EM

ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL OU

ESCOLAR, OU NÍVEL
DE PÓS GRADUAÇÃO

16 _ 8 1.476,60

ENSINO
FUNDAMENTAL
INCOMPLETO
6º AO 9º ANO

ORIENTADOR SOCIAL
CURSO DE

INFORMÁTICA (MÍNIMO
80 HS)

30 3 _ 911,86

ENSINO
FUNDAMENTAL

COMPLETO
PEDREIRO _ 30 _ 3 958,66

NÍVEL
SUPERIOR  

PERIODONTISTA

CURSO SUPERIOR EM
ODONTOLOGIA +

ESPECIALIZAÇÃO NA
ÁREA + REGISTRO NO

CONSELHO DE
CLASSE

8 _ 1 1.267,99

ENSINO
FUNDAMENTAL

COMPLETO
PINTOR _ 30 _ 1 958,66

NÍVEL MÉDIO
COMPLETO/ OU

SUPERIOR 

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

FORMAÇÃO NO
CURSO SUPERIOR DE

GRADUAÇÃO, DE
LICENCIATURA PLENA
OU CURSO NORMAL
SUPERIOR, ADMITIDA

COMO FORMAÇÃO
MINÍMA A OBTIDA EM

NÍVEL MÉDIO, NA
MODALIDADE

NORMAL, PARA A
DOCÊNCIA NA

EDUCAÇÃO INFANTIL
E/OU NOS ANOS

INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL 

27,3 12 _ 1.182,05

NÍVEL MÉDIO
COMPLETO/ OU

SUPERIOR 

PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL 1º SEG

FORMAÇÃO NO
CURSO SUPERIOR DE

GRADUAÇÃO, DE
LICENCIATURA PLENA
OU CURSO NORMAL
SUPERIOR, ADMITIDA

COMO FORMAÇÃO

27,3 5 _ 1.182,05
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MINÍMA A OBTIDA EM
NÍVEL MÉDIO, NA

MODALIDADE
NORMAL, PARA A

DOCÊNCIA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

E/OU NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO

FUNDAMENTAL 

NÍVEL
SUPERIOR 

PROFESSOR DE ARTES

CURSO SUPERIOR DE
GRADUAÇÃO DE

LICENCIATURA PLENA
NA ÁREA DE

CONHECIMENTO
ESPECÍFICA 

20 2 _ 1.476,60

NÍVEL
SUPERIOR 

PROFESSOR DE
CIÊNCIAS

CURSO SUPERIOR DE
GRADUAÇÃO DE

LICENCIATURA PLENA
NA ÁREA DE

CONHECIMENTO
ESPECÍFICA

20 2 _ 1.476,60

NÍVEL
SUPERIOR 

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

CURSO SUPERIOR DE
GRADUAÇÃO DE

LICENCIATURA PLENA
NA ÁREA DE

CONHECIMENTO
ESPECÍFICA

20 _ 2 1.476,60

NÍVEL
SUPERIOR 

PROFESSOR DE
GEOGRAFIA

CURSO SUPERIOR DE
GRADUAÇÃO DE

LICENCIATURA PLENA
NA ÁREA DE

CONHECIMENTO
ESPECÍFICA

20 1 _ 1.476,60

NÍVEL
SUPERIOR 

PROFESSOR DE
HISTÓRIA

CURSO SUPERIOR DE
GRADUAÇÃO DE

LICENCIATURA PLENA
NA ÁREA DE

CONHECIMENTO
ESPECÍFICA

20 1 _ 1.476,60

NÍVEL
SUPERIOR 

PROFESSOR DE LÍNGUA
ESPANHOLA

CURSO SUPERIOR DE
GRADUAÇÃO DE

LICENCIATURA PLENA
NA ÁREA DE

CONHECIMENTO
ESPECÍFICA

20 _ 1 1.476,60

NÍVEL
SUPERIOR 

PROFESSOR DE LÍNGUA
INGLESA

CURSO SUPERIOR DE
GRADUAÇÃO DE

LICENCIATURA PLENA
NA ÁREA DE

CONHECIMENTO
ESPECÍFICA

20 1 _ 1.476,60

NÍVEL
SUPERIOR 

PROFESSOR DE LÍNGUA
PORTUGUESA

CURSO SUPERIOR DE
GRADUAÇÃO DE

20 _ 1 1.476,60
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LICENCIATURA PLENA
NA ÁREA DE

CONHECIMENTO
ESPECÍFICA

NÍVEL
SUPERIOR 

PROFESSOR DE
MATEMÁTICA

CURSO SUPERIOR DE
GRADUAÇÃO DE

LICENCIATURA PLENA
NA ÁREA DE

CONHECIMENTO
ESPECÍFICA

20 3 _ 1.476,60

NÍVEL
SUPERIOR 

PSICÓLOGO

CURSO SUPERIOR DE
PSICOLOGIA +
REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

20 6 3 1.732,33

NÍVEL
SUPERIOR 

PSICOPEDAGOGIA

CURSO SUPERIOR EM
PSICOPEDAGOGIA +

REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

20 _ 1 1.732,33

FUNDAMENTAL
INCOMPLETO
6º AO 9º ANO

RECEPCIONISTA
CURSO DE

INFORMÁTICA (MÍNIMO
50 h)

30 _ 12 911,86

ENSINO MÉDIO
COMPLETO SECRETÁRIO ESCOLAR

CURSO DE
INFORMÁTICA (MÍNIMO

80 h)
30 _ 1 891,80

NÍVEL
SUPERIOR

SUPERVISOR ESCOLAR

CURSO DE
PEDAGOGIA,

HABILITAÇÃO EM
SUPERVISÃO

ESCOLAR, OU EM
NÍVEL DE PÓS
GRADUAÇÃO

30 _ 1 1.476,60

NÍVEL
SUPERIOR

SUB-PROCURADOR

CURSO SUPERIOR EM
DIREITO + REGISTRO

NO CONSELHO DE
CLASSE

20 2 2 4.432,13

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

TÉCNICO AGRÍCOLA
CURSO DE TÉCNICO

AGRÍCOLA + CNH CAT
“B"

30 _ 2 1.652,10

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

TÉCNICO EM
CONTABILIDADE

CURSO TÉCNICO EM
CONTABILIDADE +

REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

30 _ 3 1.652,10

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

CURSO TÉCNICO EM
ENFERMAGEM +
REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

40 14 2 1.652,10

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

TÉCNICO EM
INFORMÁTICA

CURSO  TÉCNICO EM
INFORMÁTICA

RECONHECIDO PELO
ÓRGÃO COMPETENTE

30 _ 1 1.652,10
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E +  REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

TÉCNICO SAÚDE BUCAL

CURSO TÉCNICO DE
SAÚDE BUCAL  +

REGISTRO NO
CONSELHO

30 - 1 1.652,10

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

CURSO TÉCNICO EM
RADIOLOGIA

+REGISTRO NO
CONSELHO DE

CLASSE

24 2 1 1.652,10

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

TOPÓGRAFO

CURSO TÉCNICO DE
TOPOGRAFIA  +
REGISTRO NO

CONSELHO

30 - 1 1.652,10

04 –   DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Os valores da taxa de inscrição para os cargos serão informados por ocasião da
elaboração do Edital de Abertura das inscrições para o Concurso Público.

05 –  DA ESTIMATIVA DE CANDIDATOS

Estima-se  um contingente  de,  aproximadamente,  8.000  (oito  mil)  candidatos
inscritos no concurso público, podendo o quantitativo final, apurado no encerramento
das inscrições, ser superior ou inferior a essa estimativa.

06 –   DAS ETAPAS DO CONCURSO

O Concurso Público terá etapas diferenciadas, conforme discriminado a seguir:

Cargos Etapa Provas Nº
mínimo
de itens

Caráter

Nível Superior
1ª

Conhecimentos Gerais 20 Eliminatório e
classificatórioConhecimentos Específicos 20

2ª
Avaliação de Títulos (poderá
ser dispensada para alguns

cargos, a critério da
Administração)

- Classificatório

Nível Médio Única
Conhecimentos Gerais 20 Eliminatório e

classificatórioConhecimentos Específicos 20

Conhecimentos Gerais 20
Conhecimentos Específicos 20
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Nível
Fundamental

Eliminatório e
classificatório

Avaliação Prática (poderá ser
dispensada para alguns

cargos, a critério da
Administração)

-

07 –   DAS DISCIPLINAS E CONTEÚDO DAS PROVAS

O  conteúdo  das  provas  de  cada  disciplina  deverá  levar  em consideração  o
detalhamento das atribuições dos cargos.

08 –  DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Caberá  à  instituição  contratada  realizar  o  Concurso  Público  e  garantir  a
completa e efetiva consecução do objetivo explicitado neste Termo de Referência, com
a observância das normas legais incidentes e das disposições que se seguem.

09 –   DOS EDITAIS E DA DIVULGAÇÃO

9.1. A instituição contratada para realização do Concurso Público deverá elaborar e
submeter  à  aprovação  prévia  do  Município  de  Areal  os  editais  e  os  comunicados
relacionados a seguir:
a) abertura das inscrições; 
b) convocação para as provas objetivas;
c) resultados das provas objetivas;
d) convocação para a prova de títulos; 
e) divulgação dos resultados da avaliação dos recursos; 
g)  resultado  final  em  duas  listas,  contendo,  a  primeira,  a  pontuação  de  todos  os
candidatos  habilitados,  inclusive  a  dos  candidatos  com  deficiência,  e  a  segunda,
somente a pontuação desses últimos, sempre pela ordem decrescente da nota obtida.

9.2. A instituição contratada deverá providenciar ainda:
a)  a  publicação,  no  Diário  Oficial  do  Município,  dos  editais  e  dos  comunicados
relacionados a este Concurso Público;
b)  a publicação do extrato do Edital  de Abertura em jornal de grande circulação no
Estado do Rio de Janeiro, imediatamente após o início das inscrições;
c)  a  publicação  em  sua  página,  na  internet,  de  todos  os  editais  e  comunicados
referentes a este Concurso Público; 
d) a republicação de quaisquer dos editais e comunicados previstos no subitem 9.1, em
caso de incorreção ou eventual alteração.

10 -  DAS INSCRIÇÕES

10.1. As inscrições para o Concurso Público deverão ser abertas pelo período de, no
mínimo, 30 (trinta) dias corridos, e realizadas por intermédio da internet, na página da
instituição contratada, disponível 24 (vinte e quatro) horas, ininterruptamente, durante
todo o período de inscrição;
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10.2. O valor da taxa de inscrição deverá ser depositado pelo candidato, em conta
específica da Contratada, mediante recolhimento por meio de boleto bancário;

10.3.  Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para
atender o disposto no art. 72 dos Atos das Disposições Transitórias da Constituição do
Estado, e no art. 3º, parágrafo único, da Lei 2913 de 30/03/1998, para os candidatos
cuja renda familiar máxima corresponda a 300 UFIR/RJ:

10.3.1.  A análise dos pedidos de isenção é de responsabilidade da Contratada, que
encaminhará  ao Município  de  Areal  relatório  detalhado  no prazo de  5  (cinco)  dias
corridos após o encerramento das inscrições.

10.4. A instituição contratada deverá explicitar,  no Edital  de Abertura das inscrições
para o Concurso Público, que o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não
será devolvido em hipótese alguma;

10.5. As inscrições observarão as disposições, conforme a seguir: 
a)  no ato da inscrição, o candidato deverá indicar, em campo próprio, a opção

pelo cargo; 
b) declaração de que a formalização da inscrição implicará a aceitação, pelo

candidato,  de  todas as  regras  e  condições estabelecidas no Edital  de  Abertura  de
Inscrições;

c) declaração  de  que  os  dados  ou  informações  e  eventuais  documentos
fornecidos pelo candidato serão considerados de sua inteira responsabilidade;

d) a  inscrição  de  candidatos  com  deficiência  obedecerá  aos  mesmos
procedimentos descritos nos itens anteriores;

e) no ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá declarar ser pessoa
com  deficiência  e  estar  ciente  das  atribuições  do  cargo  para  o  qual  pretende  se
inscrever  e  de  que,  no  caso  de  vir  a  exercê-lo,  estará  sujeito  à  avaliação  de
desempenho dessas atribuições, para fins de habilitação no estágio probatório; 

f) o candidato com deficiência poderá solicitar, por escrito, no ato da inscrição,
condições especiais para a realização das provas.

10.6. Aos candidatos com deficiência, será reservado percentual mínimo de 10%
(dez por cento) das vagas a serem preenchidas no concurso, em conformidade com a
Legislação em vigor, inclusive nas vagas em cadastro de reserva;

10.7. As  vagas  reservadas  aos  candidatos  com  deficiência  que  não  forem
providas  por  falta  de  candidatos,  por  reprovação  no  concurso  ou  por  não
enquadramento como deficiente na perícia médica, serão preenchidas pelos demais
candidatos habilitados, com estrita observância da ordem classificatória;

10.8.Os candidatos com deficiência participarão em igualdade de condições com
os demais, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, aos horários e locais de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para
os demais candidatos.
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11 –    DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO

A instituição contratada deverá colocar à disposição na sua página da internet,
com opção  para  impressão:  o  Edital  de  Abertura  de  Inscrições,  instruções  para  o
recolhimento da taxa de inscrição, boleto para pagamento e recibo de inscrição.

12 –    DO CADASTRAMENTO DOS CANDIDATOS

12.1. A instituição contratada deverá:

12.1.1. Compor cadastro geral de candidatos inscritos a partir das informações contidas
nas fichas de inscrição e digitadas em sistema de processamento eletrônico;

12.1.1.1.  O cadastro a que o subitem anterior se refere deverá conter,  no mínimo:
nome, identidade,  CPF,  telefone, endereço e e-mail;

12.1.2. Elaborar  listas  de  candidatos  inscritos  em  ordem  alfabética,  contendo  os
seguintes dados: número de inscrição, nome do candidato, número do documento de
identidade, cargo, horário e local onde farão as provas;

12.1.2.1. As  listas  constantes  do  subitem anterior,  elaboradas em meio  magnético,
deverão ser remetidas à Comissão Organizadora do Concurso Público em até 5 (cinco)
dias corridos, a contar do encerramento das inscrições;

12.1.3. Encaminhar  anexas  às  listas  de  que  trata  o  subitem  12.1.2.  as  seguintes
informações estatísticas, graficamente organizadas: número de candidatos inscritos por
vaga de cada cargo e de inscritos com deficiência por cargo;

12.1.4. Receber,  durante  o  concurso,  as  alterações  de  endereço  informadas  pelos
candidatos,  e,  após  o  encerramento  do  certame,  orientar  os  candidatos  para  que
encaminhem  as  alterações  à  Prefeitura  Municipal  de  Areal  (Secretaria  de
Administração), durante o prazo de validade do concurso.

13 –    DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS

13.1. A instituição contratada deverá: 

13.1.1. Colocar  à  disposição  dos  candidatos  equipe  de  atendimento  devidamente
treinada, a fim de orientá-los em todas as etapas do concurso, por meio de  e-mail  e
telefone;

13.1.2. Responder aos questionamentos formulados pelos candidatos em tempo hábil
para garantir a participação desses nas etapas relacionadas à consulta;
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13.1.3. Colocar à disposição dos candidatos inscritos, na página na internet, em  link
próprio,  os  cartões de convocação para  a  realização das provas,  contendo:  nome,
número  do  documento  de  identidade,  local  e  endereço  da  realização  das  provas,
número  de  inscrição,  característica  da  vaga  (ampla  concorrência  ou  reservada  a
pessoas com deficiência) e cargo para o qual concorre.

14 –    DAS PROVAS OBJETIVAS

14.1. As provas objetivas serão realizadas na data estabelecida no cronograma de
atividades;

14.2. A instituição contratada deverá elaborar e especificar os conteúdos das provas de
conhecimentos gerais e específicos;

14.3. A instituição contratada deverá elaborar provas especiais para candidatos com
deficiência, indicadas no formulário de inscrição;

14.4.  As provas objetivas  deverão conter  questões inéditas,  de  múltipla  escolha,  e
elaboradas de modo a abranger as capacidades de compreensão, aplicação, análise e
síntese,  privilegiando  a  reflexão  sobre  a  memorização  e  a  qualidade  sobre  a
quantidade;

14.5. As  folhas  de  respostas  das  questões  das  provas  objetivas  deverão  ser
personalizadas  e  identificadas  por  meio  de  mecanismo  de  segurança,  a  ser
estabelecido pela instituição contratada;

14.6. As folhas de respostas das provas objetivas deverão ser adequadas ao sistema
de correção e  avaliação por  meio  de leitora ótica e sistema de processamento  de
dados;

14.7. O preenchimento e a assinatura do candidato na folha de respostas serão feitos,
obrigatoriamente, à tinta de caneta azul ou preta;

14.8. O  caderno  de  questões  e  as  folhas  de  respostas  das  provas  deverão  ser
produzidos  em  impressoras  de  alto  desempenho,  que  garantam  a  qualidade  de
impressão e a legibilidade, utilizando no corpo do texto uma fonte de tamanho, no
mínimo, nove pontos;

14.9. O caderno de questões deverá conter espaço próprio para rascunho;

14.10. Os  cadernos  de  provas  e  as  folhas  de  respostas  deverão  conter  todas  as
instruções necessárias à realização da prova;

14.11. Os  cadernos  de  questões  deverão  ser  montados,  impressos,  conferidos,
embalados,  lacrados  e  produzidos  em  quantidade  suficiente  às  necessidades  do
concurso;
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14.12. Todo  material  impresso  deve  ser  produzido  em  parque  gráfico  próprio  ou
subcontratado, com acesso restrito à equipe da instituição contratada;

14.13. Os gabaritos das provas objetivas deverão ser divulgados no site da instituição
contratada, conforme data a ser estabelecida no cronograma de atividades;

14.14. Considerar-se-á habilitado o candidato que, cumulativamente: 

a) tenha acertado, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das questões da prova
de Conhecimentos Gerais;

b) tenha acertado, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das questões da prova
de Conhecimentos Específicos.

14.15. Os  candidatos  não  habilitados  à  classificação  nas  provas  objetivas  serão
excluídos do concurso;

14.16. Os candidatos que não obtiverem média final igual ou superior a 50% (cinquenta
por cento) serão considerados reprovados e eliminados do Concurso Público;

14.17. Ocorrendo empate na média final, para efeito de desempate, serão utilizados,
sucessivamente,  os  critérios  de  desempate  estabelecidos no  Edital  de  Aberturadas
Inscrições;

15 –    DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

15.1. A avaliação de títulos será aplicada aos candidatos aos cargos constantes do
Edital que contenham prova de títulos;

15.2. O  recebimento  dos  títulos  e  a  avaliação,  por  banca  especializada,  são  de
responsabilidade da instituição contratada;

15.3. A pontuação dos títulos será definida pela Comissão do Concurso, por ocasião da
elaboração do Edital de Abertura;

15.4. Serão desconsiderados os títulos que não forem entregues na forma, no prazo,
no horário  e  nos  locais  estipulados no  Edital  de  Convocação para  a  avaliação  de
títulos;

15.5. Os  títulos  deverão  ser  apresentados  em  cópia  autenticada  em  cartório  e
encaminhados via Correios, com Aviso de Recebimento - AR, para o local indicado no
Edital de Convocação, anexados a formulário próprio a ser colocado à disposição pela
contratada em sua página na internet;

15.6. Deverão ser convocados para a avaliação de títulos os candidatos habilitados nas
provas objetivas. 
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16 –    DAS PROVAS PRÁTICAS

16.1. A Prova Prática avaliará o conhecimento do candidato, a fim de averiguar se está
apto  a  exercer  satisfatoriamente  as  atividades  inerentes  ao  pleno  desempenho  do
cargo:

16.2. Serão convocados para realização da Prova Prática os candidatos considerados
aprovados nas Provas Objetivas até a classificação correspondente a 5 (cinco) vezes o
número de vagas ofertadas,  incluindo os  empatados na última posição e  todos os
candidatos com deficiência aprovados para o cargo;

16.3.  Os  candidatos  serão  convocados  pelo  Edital  de  Convocação  publicado  no
endereço eletrônico da Contratada;

16.4.  A  elaboração,  a  aplicação  e  a  correção  das  provas  práticas  serão  de
responsabilidade  da  Contratada,  cabendo  à  Contratante  o  fornecimento  da
infraestrutura, aparelhos e equipamentos;

16.5. A Prova Prática será de caráter apenas ELIMINATÓRIO, e NÃO classificatório. O
candidato será avaliado como aprovado ou reprovado;

16.5.1. O candidato considerado reprovado será eliminado do Concurso.

17 –    DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS

17.1. Os locais de aplicação das provas deverão ser selecionados entre aqueles que
possuam  infraestrutura  adequada  para  permitir  a  boa  acomodação  física  dos
candidatos, facilidade de acesso, inclusive para pessoas com deficiência, e sinalização
para orientar a movimentação dos candidatos no dia das provas;

17.2. Os locais indicados para a aplicação das provas devem, antes de ser confirmados
junto aos candidatos, ser submetidos ao Município de Areal, com endereço completo
de cada local, para avaliação e emissão de parecer quanto ao aspecto de localização e
fácil  acesso,  considerando-se  a  utilização  de  transporte  coletivo  pelos  candidatos,
sendo facultado ao Município  recusar  um ou mais locais  indicados e solicitar  nova
indicação;

17.3. Os locais indicados devem ser, preferencialmente, os estabelecimentos de ensino
localizados no Município de Areal/RJ;

17.4.  Caso  o  número  de  candidatos  não  seja  comportado  adequadamente  pelo
Município de Areal/RJ,  poderá a Contratada utilizar as dependências de Municípios
próximos;

17.5. Todos os locais deverão dispor de banheiros femininos e masculinos, bebedouros
coletivos, iluminação e ventilação adequada.
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18 –    DOS RECURSOS

18.1. A instituição contratada deverá dispor de profissionais legalmente habilitados para
receber, analisar e responder aos eventuais recursos administrativos e ações judiciais
interpostas por candidatos ou por terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou
privadas), durante a validade do Concurso Público;

18.2. A interposição de recursos dar-se-á por meio de formulário próprio, disponível na
página da instituição contratada, na internet, com o preenchimento e envio on-line para
a instituição, mediante recibo;

18.3. Será admitido recurso quanto:
a) às questões das provas objetivas e gabaritos preliminares;
b) ao resultado provisório das provas objetivas;
c) ao resultado provisório da avaliação de títulos;
d) ao resultado provisório das provas práticas; 
e) ao resultado da perícia médica das pessoas com deficiência.

19 –    DO PESSOAL

19.1. As bancas examinadoras, para a elaboração e correção das questões de provas,
deverão  ser  compostas  por  profissionais  especialistas,  de  preferência  Mestres  e
Doutores de notório saber e ilibada reputação;

19.2.  O  Município  de  Areal/RJ  deverá  acatar  o  critério  tradicional  da  isenção  e
confidencialidade de constituição das bancas, para garantir a segurança e o sigilo da
seleção de seus membros;

19.3.  A instituição  contratada  deverá,  ainda,  selecionar  e  capacitar  os  fiscais,  que
atuarão  na  aplicação  dos  instrumentos  de  avaliação,  inclusive  com  treinamento
específico para proceder à identificação dos candidatos;

19.4. A contratada  deverá  colocar  à  disposição  equipe  para  aplicação  das  provas
objetivas, composta, pelo menos, por: 1 (um) fiscal para cada 20 (vinte) candidatos,
sendo, no mínimo, 2 (dois) por sala; 2 (dois) fiscais para acompanhar os candidatos ao
banheiro e ao bebedouro, munidos de detectores de metal, para cada grupo de até 300
(trezentos) candidatos; 3 (três) fiscais para recebimento de aparelhos eletrônicos para
até  700  candidatos;  além  de  1  (um)  servente  para  cada  local  de  prova;  1  (um)
segurança por local de prova; 1 (um) representante da instituição por local de prova
para coordenar a aplicação das provas do Concurso Público;

19.5. Dispor  de  Assessoria  Técnica,  Jurídica  e  Linguística  em todas as  etapas do
concurso, para fins de elaboração de editais, comunicados, instruções aos candidatos,
análise de recursos e demais documentos necessários.
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20 –   DOS RESULTADOS

20.1. A instituição contratada deverá encaminhar diretamente ao Município  as listagens
de candidatos, com os resultados das provas, em meio magnético, compatível com a
plataforma Windows, e conforme discriminado a seguir:

a) habilitados, em ordem alfabética, por cargo, contendo: número de inscrição,
nome, número do documento de identidade e classificação; 

b) habilitados,  em  ordem de  classificação,  por  cargo,  contendo  os  mesmos
dados da lista anterior;

c) lista de escores e notas: relação de candidatos inscritos, em ordem alfabética,
contendo número de inscrição, nome, número do documento de identidade, notas das
provas, total de pontos e classificação;

d) deficientes habilitados em ordem alfabética, por cargo, contendo número de
inscrição, nome, número do documento de identidade e classificação;

e) deficientes habilitados em ordem classificatória, por cargo, contendo número
de inscrição, nome, número do documento de identidade e classificação;

f) relação  dos  candidatos  habilitados,  por  cargo,  em  ordem  alfabética,  com
endereço, telefone e e-mail;

g) estatística dos inscritos, presentes, ausentes e habilitados.

20.2.  A contratada deverá colocar à disposição, em sua página na internet, todos os
resultados dos candidatos, com busca por nome e/ou CPF.

21 –    DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA

21.1. A contratada deverá atender todas as exigências de segurança e sigilo contidas
no  presente  Termo  de  Referência,  em  face  das  especificidades  do  objeto  da
contratação;

21.2. Em caso de subcontratação de parque gráfico para os serviços de impressão do
material do Concurso Público, de forma alguma haverá isenção de responsabilidade da
contratada  quanto  a  esses  serviços,  bem  como  aos  requisitos  de  segurança
estabelecidos no item 20 e seus subitens;

21.3. É de responsabilidade da instituição contratada a adoção de critérios rigorosos de
segurança  para  o  software/programa  de  diagramação  das  provas  que  envolve,  no
processo de desenvolvimento, a junção entre texto, ilustrações vetoriais e imagens,
adequando  esteticamente  e  tecnicamente  o  documento,  de  forma  que  possa  ser
impresso com qualidade e legibilidade;
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21.4. Por se tratar de processo de impressão sigilosa, a instituição contratada deverá
transferir  para  o  parque  gráfico,  próprio  ou  subcontratado,  o  material  do  concurso
público em meios magnéticos/ópticos com arquivos criptografados, em alta definição,
com marcas  de  corte  (sangria),  contendo  a  arte  final  necessária  para  a  produção
gráfica de cada um dos materiais a serem impressos;

21.5. O procedimento de pré-impressão e aprovação das provas impressas, em parque
gráfico  próprio  ou  subcontratado,  ficará  exclusivamente  a  cargo  da  instituição
contratada;

21.6. Após  a  produção  e  aprovação  das  provas  impressas,  todos  os  arquivos
eletrônicos deverão ser apagados das memórias dos equipamentos;

21.7. As máquinas de impressão e demais equipamentos a serem utilizados para a
impressão e acabamento dos cadernos de provas e demais materiais administrativos,
bem como a área reservada à montagem das encomendas (pacotes, malotes, etc.),
deverão estar concentradas em espaços físicos segregados, com proteção integral de
acesso. 

21.8. A visualização  do  conteúdo  das  provas,  mesmo  que  parcialmente,  deve  ser
limitada,  exclusivamente  aos  operadores  de  equipamentos,  desde  que  essa
visualização seja indispensável para a impressão das provas

21.9.Todo  o  material  descartado  durante  o  processo  de  acerto  dos  equipamentos
impressores,  refiles,  grampeamento,  ajustes de qualidade,  acabamento e durante a
produção das provas,  deve ser segregado,  lacrado e mantido sob guarda em local
monitorado até a realização das provas, quando então poderá ser tratado como rejeito
de produção normalmente;

21.10. Os cadernos de provas deverão ser lacrados e acondicionados em envelopes de
plástico opaco, com lacre inviolável, selado com dispositivo próprio (aba autocolante),
de forma a não permitir abertura involuntária, sem danificar a embalagem. Sobre essa
dobra deverá ser aposta uma etiqueta de segurança com numeração sequencial. Os
envelopes devem ser guardados em ambiente seguro da instituição, com antecedência
máxima de 05 (cinco) dias da aplicação das provas; 

21.11.Os envelopes de que trata o item anterior deverão ser identificados com etiqueta
autoadesiva contendo as informações da quantidade de cadernos de provas, tipo de
prova, sala, endereço de destino, cidade, CEP, etc;

21.12. O material de aplicação das provas deverá estar acondicionado em malotes de
lona inviolável, devidamente lacrado e com cadeado, para o transporte aos locais das
provas, devendo os envelopes de que trata o item 21.10 serem abertos na presença
dos candidatos, mediante termo de abertura, no momento da aplicação das provas e
contar com a assinatura de 2 (dois) candidatos/ testemunhas, voluntários;
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21.13. A contratada deverá garantir a segurança no transporte dos malotes até o local
de aplicação das provas;

21.14. Deverão ser proibidos, nas salas em que serão aplicadas as provas, o acesso
de candidatos portando qualquer tipo de equipamento eletrônico;

21.15.  Além do estipulado neste Termo de Referência, a instituição deverá dispor de
todos os meios necessários para assegurar absoluto sigilo e segurança em todas as
etapas  do  Concurso  Público,  desde  a  elaboração  das  questões  de  provas  até  a
homologação dos resultados finais do Concurso.

22 –   DO DESLOCAMENTO, DAS TAXAS BANCÁRIAS, DAS POSTAGENS, 
DOS ENCARGOS, DOS IMPOSTOS E OUTROS

A instituição contratada para realizar o Concurso Público arcará com todas as
despesas  decorrentes  do  deslocamento  e  hospedagem  do  pessoal  de  apoio,  de
coordenação e fiscalização, de transporte de todo o material relativo ao Concurso, de
postagem de comunicados,  de  taxas bancárias,  bem como encargos e impostos  e
outras despesas.

23 –    DOS REQUISITOS GERAIS

23.1. Além das obrigações previstas neste Termo de Referência, deverá a instituição
contratada:

23.1.1.  Iniciar  os  serviços,  objeto  do  contrato,  assim  considerado  como  início  da
execução dos serviços a realização de reunião inicial em até 5 (cinco) dias corridos
após a data de publicação do seu extrato no órgão da Imprensa Oficial DO Município,
bem como em sua página oficial;

23.1.2. Apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis, contados da reunião inicial: 

23.1.2.1.  Cronograma, a ser submetido à apreciação do Município, no qual estejam
discriminados todos os prazos em que as etapas do concurso devem ser executadas;

22.1.2.2.  Planejamento  preliminar,  a  ser  submetido  à  apreciação  do  Município,
discriminando e detalhando todos os procedimentos a serem adotados relativamente: 

a) à elaboração de editais e divulgação; 

b) à inscrições de candidatos, inclusive os com deficiência; 

c) ao cadastramento dos candidatos; 

d) aos critérios para elaboração de conteúdos e questões das provas; 
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e) à confecção dos cadernos de provas e folhas de resposta;

f) à reprodução do material; 

g) à logística para a aplicação das provas; 

h) à aplicação das provas; 

i) aos  métodos  de  segurança  a  serem empregados  para  a  elaboração  das
provas, para a identificação dos candidatos e para a aplicação das provas; 

j) à avaliação das provas; 

k) à divulgação dos resultados das provas; 

l) ao encaminhamento de recursos; 

m) à apreciação dos recursos; 

n) à perícia médica dos candidatos com deficiência;
o) aos serviços de informação e apoio aos candidatos. 

23.1.3.  Prestar  pronto  atendimento  a  candidatos  ou  terceiros  (pessoas  físicas  ou
jurídicas, públicas ou privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos
do  concurso,  tornando  disponíveis,  para  tanto:  profissionais  capacitados,  linha
telefônica, correio eletrônico (e-mail), internet, correspondência e outros;

23.1.4.  Manter  sigilo  nos  assuntos  relacionados  ao  concurso,  responsabilizando-se
pela divulgação, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que
comprometam a sua realização;

23.1.5.  Apresentar ao Município, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma, as
relações de candidatos aprovados e classificados no concurso;

23.1.6. Manter,  durante  o  período  de  vigência  do  contrato,  todas  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

23.1.7.  Responder  por  quaisquer  danos  ou  prejuízos  provenientes  da  execução
irregular  do  contrato,  correndo às suas expensas as correspondentes  despesas de
serviços  em  que  se  verificar  vícios,  defeitos  ou  incorreções  durante  ou  após  sua
prestação;

23.1.8. Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista,
previdenciária, fiscal, acidentária e os demais custos diretos e indiretos, assim como
por  encargos  relativos  à  alimentação,  transporte  e  outros  benefícios  de  qualquer
natureza, decorrentes da relação de emprego do pessoal que venha a ser contratado
para a execução de serviços incluídos no objeto do contrato;
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23.1.9.  Assegurar todas as condições para que o Município fiscalize a execução do
contrato;

23.1.10.  Responsabilizar-se  por  qualquer  fato  ou  ação  que  leve  à  anulação  do
Concurso  Público,  arcando  com  todos  os  ônus  dele  decorrentes,  desde  que
comprovada a sua culpa ou dolo.

24 –   DA HABILITAÇÃO

24.1- Além das condições legais de habilitação previstas no Edital de Licitação,
será exigido certidão(ões)  ou atestado(s)  expedido(s)  por  pessoa jurídica de direito
público ou privado, na esfera Municipal, Estadual ou Federal, em nome da empresa
licitante,  comprovando  a  aptidão  para  o  desempenho  de  atividades  pertinentes  e
compatível com o objeto da licitação, bem como a satisfação quanto à qualidade dos
serviços e cumprimento dos prazos contratuais.

24.2- Da Qualificação Técnica:

24.2.1- Certidão de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Administração
– CRA.

24.2.2 - Capacidade técnico-operacional: 
24.2.2.1 - Para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa,
deverá ser apresentado atestado firmado por órgão público ou por empresa privada, e
registrado no CRA, comprovando haver a empresa licitante executado serviços
de organização de concurso público com a participação de no mínimo 8.000 (oito
mil)  candidatos  efetivamente inscritos,  respeitadas as  particularidades potenciais
previstas no Termo de Referência. 

24.2.2.2 - O Atestado solicitado anteriormente deverá constar em certidão de
Acervo Técnico emitida em nome da empresa licitante.

24.2.3. Capacitação técnico-profissional: 
24.2.3.1. Prova de possuir, na data da realização desta licitação, responsável técnico
detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, registrado no CRA, demonstrando sua aptidão por já haver
sido responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características com
objeto do Termo de Referência. 
24.2.3.2. A comprovação de que o detentor do referido Atestado de Responsabilidade
Técnica é vinculado à licitante deverá ser feita através de cópia de sua ficha de registro
de empregado, da Certidão de Registro do CRA, do contrato particular de prestação de
serviços,  do  contrato  de  trabalho  por  prazo  determinado  ou  através  de  outros
instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o
profissional qualificado, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a vigência do
contrato, considerando-se o prazo máximo razoável para tanto. 
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25 –   DO PAGAMENTO

25.1.  A Contratada realizará as inscrições de acordo com a oferta de cargos
constantes  do  Edital  de  Abertura,  onde  serão  arrecadadas  taxas  através  da  rede
bancária, por boleto gerado pelo sistema de inscrições da Contratada, sendo esses
valores creditados em conta específica da Contratante.

25.2.  Os valores MÁXIMOS das taxas de inscrições que deverão ser cobradas
pela Contratada serão os seguintes:

NÍVEL DE ESCOLARIDADE VALOR
NÍVEL SUPERIOR R$ 95,00

NÍVEL MÉDIO R$ 80,00
NÍVEL FUNDAMENTAL R$ 60,00

25.3 – Sem ônus para a Prefeitura Municipal de Areal, ou seja, não haverá
desembolso por parte da Administração, eis que a contratada será remunerada
única  e  exclusivamente  pelas  inscrições  efetivadas  (recolhidas)  pelos
candidatos. Os valores serão depositados em conta bancária específica indicada
pela Administração.

25.4– O pagamento será efetuado conforme o seguinte cronograma: 25%
(vinte  e  cinco  por  cento)  após  a  entrega  do  relatório  de  encerramento  das
inscrições, 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro dia útil após a realização
das provas e os 50% (cinquenta por cento) restantes na entrega do resultado
final, conforme Nota Fiscal, devidamente atestada por 03 (três) funcionários da
Prefeitura Municipal de Areal.

25.5- Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso
decorra de culpa da PMA, o valor  devido será acrescido de 0,1% (um décimo por
cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de
atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

25.6 - O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o
subitem anterior será efetivado mediante autorização expressa do Exmo. Sr. Prefeito,
em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da licitante contratada dirigido
ao mesmo.

25.7 – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança,  estes serão
devolvidos  à  CONTRATADA para  retificação  ou  substituição,  passando  o  prazo  de
pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.

26 –   DAS PENALIDADES

26.1. Caso  a  Contratada  não  inicie  a  execução  dos  serviços  no  prazo
determinado, ficará sujeita à multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total
da arrecadação das taxas de inscrições, por dia de atraso injustificado, limitada sua
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aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. Após o 10º (décimo) dia, os serviços poderão,
a critério da Administração, não mais ser aceitos, configurando-se, nesta hipótese, a
inexecução total do contrato, com as consequências previstas em lei, neste documento,
no ato convocatório e no instrumento contratual.

26.2. A Contratada, durante a execução do contrato, ficará sujeita à advertência
e multa de mora, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

Para efeito  de aplicação de advertência e multa,  às infrações são atribuídos
graus, conforme as tabelas a seguir:

GRAU CORRESPONDÊNCIA

01
Multa  de  0,2% sobre  o  valor  total  da  arrecadação  das  taxas  de
inscrições. 

02
Multa de 0,4% sobre o valor global valor total da arrecadação das
taxas de inscrições. 

03
Multa  de  0,8% sobre  o  valor  total  da  arrecadação  das  taxas  de
inscrições.

04
Multa  de  1,2% sobre  o  valor  total  da  arrecadação  das  taxas  de
inscrições.

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1

Alterar  qualquer  fase  do  cronograma  oficial  do
concurso sem a anuência do Município  de Areal/RJ,
por dia de postergação da publicação da homologação
do resultado do concurso.

03

2
Descumprir  as  datas  acordadas  ou  negociadas  de
qualquer fase do cronograma oficial de realização do
concurso.

04

3

Deixar  de  publicar  na  página  da  Contratada,  na
internet, quaisquer dos eventos elencados no item 9.1
deste Termo de Referência, por dia de atraso de cada
evento.

01

4
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e dos
seus anexos não previstos nesta tabela de multas, por
item e por ocorrência/dia.

01

5
Deixar  de  cumprir  quaisquer  dos  itens  do  Edital  de
Abertura e dos seus anexos não previstos nesta tabela
de multas, por item e por ocorrência/dia.

01

6
Deixar  de  entregar  as  listas  e  relatórios  nas  formas
previstas neste Termo de Referência.

01

7
Deixar de apresentar o cronograma e o planejamento
no prazo previsto neste Termo de Referência por dia
de atraso.

02
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27 –    PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO

O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por
igual período.

28 –   DO CRONOGRAMA

28.1. As etapas que compõem o processo do Concurso Público e o cronograma a ser
cumprido pela Contratada na execução do objeto desta Licitação são os seguintes:

Ordem Discriminação das Etapas
Data Limite/Período para conclusão

das Etapas

01 Publicação do Edital de Abertura
No  máximo  05  (cinco)  dias  após  a
assinatura do Contrato

02 Abertura das Inscrições
A partir  da  publicação  do  Edital  de
Abertura  no  órgão  oficial  do
Município.

03 Prazo das Inscrições 30 (trinta) dias corridos

04 Homologação das Inscrições
No máximo 15 (quinze)  dias após o
encerramento das inscrições

05
Indicação do local de realização 
das provas e do ensalamento

No  máximo  10  (dez)  dias  após  a
homologação das inscrições. 

06 Realização das Provas Escritas 
No  mínimo  10  (dez)  dias  corridos
após a homologação das inscrições, a
ser realizada num domingo.

07 Divulgação do Gabarito
Na  segunda-feira,  logo  após  a
realização das provas.

08
Divulgação Oficial do Resultado 
das Provas Escritas e entrega de 
títulos.

No máximo 15 (quinze)  dias após a
realização das provas.

09 Realização das Provas Práticas. 
No máximo 15  (quinze) dias após a
Divulgação  Oficial  do  Resultado  das
Provas Escritas. 

10 
Divulgação  Oficial  do  Resultado
Geral do Concurso.

No máximo 15 (quinze)  dias após a
aferição  dos  Títulos  e  da  realização
das Provas Práticas,  para os cargos
que os exigem.

11 Homologação Final do Concurso.
Após  a  tramitação  e  a  observância
dos prazos recursais.
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28.2. O prazo máximo para executar os serviços, a partir da ordem de serviços, é de
120 (cento e vinte) dias.

29 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  da  execução  deste  contrato  correrão  à  conta  da
dotação  orçamentária  nº  20.22.04.122.0007.2.001/3.3.90.39.99.99.00.00  0001  –
Demais Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

30 –    DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O  contrato  estará  vigente  a  partir  de  sua  publicação  no  Diário  Oficial  do
Município e terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, contados da homologação do
resultado do Concurso, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

Luiz Antônio Martins Moraes
Secretário de Administração
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ANEXO 06

D E C L A R A Ç Ã O

O _____________________________________________ declara que não  possui em

seu quadro de funcionários servidor ou dirigente no Município de Areal, ou que tenha

sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do ato convocatório.

Areal, ____ de _____________ de 2018.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Nome: 

Identidade 
Cargo:
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Anexo  07  –  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DE  ENQUADRAMENTO  COMO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para fins do disposto no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2018, declaro, sob

as  penas  da  lei,  que  a  empresa  ____________________,  inscrita  no  CNPJ  no

_______________,  cumpre  os  requisitos  legais  para  a  qualificação  como

microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar no

123,  de  14.12.2006,  em especial  quanto  ao seu art.  3º,  estando apta  a usufruir  o

tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de

05.09.2007. 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º

do artigo 3º da Lei  Complementar nº 123, de 14.12.2006,  e que se compromete a

promover  a  regularização  de  eventuais  defeitos  ou  restrições  existentes  na

documentação  exigida  para  efeito  de  regularidade  fiscal,  caso  seja  declarada

vencedora do certame.

Local e Data,

_________________________________________________

Representante Legal ou Procurador do Licitante (nome e assinatura)

OBSERVAÇÃO:  Esta  declaração  deverá  ser  entregue  à  Comissão  Permanente  de

Licitações, na abertura da sessão quando do credenciamento dos licitantes.
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ANEXO 08 - MINUTA DE CONTRATO Nº. -----/2018

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  SERVIÇOS
DE  PLANEJAMENTO,  ORGANIZAÇÃO  E
REALIZAÇÃO  DE  CONCURSO  PÚBLICO,  COM  A
ELABORAÇÃO,  IMPRESSÃO  E  APLICAÇÃO  DE
PROVAS,  PARA  O  PROVIMENTO  DE  DIVERSOS
CARGOS  EFETIVOS  DE  NÍVEIS  FUNDAMENTAL,
MÉDIO E SUPERIOR, REGIME ESTATUTÁRIO, DO
QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE AREAL,
DAS VAGAS DISPONÍVEIS, QUE VIEREM A VAGAR,
OU  QUE  VIEREM  A  SER  CRIADAS  APÓS  A
HOMOLOGAÇÃO  DO  REFERIDO  CONCURSO
(DURANTE  SEU  PRAZO  DE  VALIDADE),  E
CADASTRO  DE  RESERVA,  CONSOANTES
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE
REFERÊNCIA”,  DE  ACORDO  COM  O  QUE
DETERMINAM A LEI  FEDERAL Nº.  10.520/02  E  A
LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS
ALTERAÇÕES POSTERIORES,  AS CLÁUSULAS E
CONDIÇÕES DESTE EDITAL., QUE FAZEM ENTRE
SI  O  MUNICÍPIO  DE  AREAL E  A  EMPRESA
--------------,  CONFORME  PROCESSO
ADMINISTRATIVO  Nº.  040/2018  DE  09/01/2018,
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2018, COM FULCRO
NA LEI Nº. 10.520/02.

.

O  MUNICÍPIO  DE  AREAL,  com  sede  na  __________________,  inscrita  no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o
nº  ________________,  neste  ato  representado  por  seu  Prefeito  Municipal
__________________,  portador  do  documento  de  identidade  nº
____________________,  órgão expedidor ______,  inscrito no CPF/MF sob o nº.
____________, devidamente autorizado a firmar este acordo nos termos do Decreto
Municipal  n.º  816/11,  doravante  denominado  CONTRATANTE, e  a  empresa
---------------------------------------------,  CNPJ/MF nº.  ------------------,  com sede na Rua
---------------,  nº. --------,  Bairro --------------------,  -----------------------------/RJ, doravante
denominada  CONTRATADA, representada neste ato por seu Sócio Gerente o Sr.
--------------------, portador da carteira de Identidade nº. -----------, inscrito no CPF sob
o  nº.  -------------,  firmam  o  presente  Termo  de  Contrato,  cuja  celebração  foi
autorizada no Processo Administrativo nº. 040/2018. Os contraentes enunciam as
seguintes  cláusulas  e  condições,  que  regerão  o  contrato  em harmonia  com os
princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal
nº.  8.666/93,  doravante  denominada  Lei,  que  as  partes  declaram  conhecer,
subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.
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PRIMEIRA (DO OBJETO)

1  –  Contratação  de  empresa  para  serviços  de  planejamento,
organização e realização de CONCURSO PÚBLICO, com a elaboração, impressão
e aplicação de provas, para o provimento de diversos cargos efetivos de níveis
fundamental,  médio  e  superior,  regime  estatutário,  do  quadro  de  pessoal  do
Município de Areal, das vagas disponíveis, que vierem a vagar, ou que vierem a
ser  criadas após a  homologação do referido concurso (durante  seu prazo de
validade),  e  cadastro  de  reserva,  consoantes  condições  estabelecidas  neste
Termo  de  Referência”,  de  acordo  com  o  que  determinam  a  Lei  Federal  nº.
10.520/02 e a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,
as cláusulas e condições deste edital.

SEGUNDA (DO VALOR E PRAZO DO CONTRATO)

2. Para a execução dos serviços citados na cláusula anterior, o CONTRATADO
pagará  ao  CONTRATANTE o  valor  global  de  R$  --------  (---------------).  O
CONTRATADO deverá  depositar  o  valor  do  pagamento  em conta  bancária  a ser
indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da assinatura do contrato, conforme proposta financeira apresentada.

2.1. Sem ônus para a Prefeitura Municipal de Areal, ou seja, não haverá
desembolso por parte da Administração, eis que a contratada será remunerada
única  e  exclusivamente  pelas  inscrições  efetivadas  (recolhidas)  pelos
candidatos.  Os  valores  serão  depositados  em  conta  bancária  específica
indicada pela Administração.

2.2. O pagamento será efetuado conforme o seguinte cronograma: 25%
(vinte  e  cinco  por  cento)  após  a  entrega  do  relatório  de  encerramento  das
inscrições, 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro dia útil após a realização
das provas e os 50% (cinquenta por cento) restantes na entrega do resultado
final, conforme Nota Fiscal, devidamente atestada por 02 (dois) funcionários da
Prefeitura Municipal de Areal.

2.3. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso
decorra de culpa da PMA, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por
cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de
atraso,  a  título  de  compensação  financeira,  a  serem calculados  sobre  a  parcela
devida.

2.4. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o
subitem anterior será efetivado mediante autorização expressa do Exmo. Sr. Prefeito,
em processo  próprio,  que  se  iniciará  com o  requerimento  da  licitante  contratada
dirigido ao mesmo.

2.5. No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão
devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de
pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.

2.6.O prazo máximo para executar os serviços, a partir da ordem de serviços,
é de 180 (cento e oitenta) dias.
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2.7. Em caso de conformidade, o fiscal do contrato atestará a fiel execução dos
serviços  contratados  mediante  termo  circunstanciado,  em  2  (duas)  vias,  que  será
assinado pelo servidor do Município de Areal, e por representante da Contratada, que
receberá uma via do referido termo;

2.8.  Em  caso  de  não  conformidade,  o  servidor  do  Município  de  Areal
discriminará  no  termo  as  irregularidades  encontradas  e  providenciará  a  imediata
comunicação dos fatos, ficando a licitante vencedora, com o recebimento do termo,
cientificado de que está passível das penalidades cabíveis;

2.9. O recebimento não exclui a responsabilidade da licitante vencedora pelo
perfeito  e  correto  desempenho  dos  serviços,  cabendo-lhe  sanar  quaisquer
irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos;

TERCEIRA (DOS RECURSOS FINANCEIROS/ORÇAMENTÁRIOS)

3- Sem ônus para o Município de Areal. A aplicação de recursos observará a
legislação vigente.

QUARTA (DO INADIMPLEMENTO)

4 -  O não cumprimento  total  ou  parcial  do  objeto  por  parte  do  contratado
acarretará multa de 02 (duas) vezes o valor do contrato, com fundamento no Art. 87,
inciso II,  da Lei nº.  8.666/93, sem prejuízo das demais penalidades previstas no
mesmo dispositivo legal a serem cobrados judicialmente.

QUINTA (NORMAS APLICÁVEIS)

5 - O presente Contrato reger-se-á por toda a legislação aplicável à espécie,
pelas disposições do Processo Administrativo n°. 040/2018, e ainda, pela Lei n°
8.666/93 e suas alterações, declarando antecipadamente o Contratado ser do seu
inteiro  conhecimento,  todas as normas referidas,  concordando em sujeitar-se às
suas  estipulações,  sistemas  de  penalidades  e  demais  regras  deles  constantes,
mesmo não estando as mesmas expressamente transcritas neste instrumento.

SEXTA (DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO)

6 - Constituem obrigações do MUNICÍPIO:
a) fornecer ao  CONTRATADO documentos, informações e demais elementos que
possuir, pertinentes à execução do presente contrato, bem como tratar para que tais
ações ocorram em tempo hábil ao fiel cumprimento do mesmo;
b) intermediar, utilizando suas prerrogativas, o acesso do CONTRATADO a todas as
bases de dados informativos e documentais disponíveis, quando estas não forem de
domínio público.
c) O Município de Areal nomeará o responsável pela fiscalização do cumprimento do
contrato,  será exercida pelo Secretário  de Administração,  Sr.  Luiz  Antônio Martins
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Moraes, matrícula nº. 131.688-5. O servidor indicado terá a incumbência, cabendo a
ele fiscalizar se a prestação de serviço está sendo cumprida, conforme estipulado no
Edital do Pregão Presencial nº. 017/2018.

SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO)

7 - Constituem obrigações da CONTRATADO:
a) conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço a ser prestado e com
estrita observância da proposta de serviços apresentada e integrante do presente
instrumento, bem como da legislação vigente;
b)  manter,  durante  toda  a  duração  deste  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações  assumidas,  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas para
contratação com a Administração Pública;
c)  prestar,  sem  quaisquer  ônus  para  o  MUNICÍPIO,  os  serviços  necessários  à
correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na prestação do serviço, sempre
que a ele (CONTRATADO) imputáveis;
d)  responder  pelos  serviços  que  executar,  na  forma  da  proposta  de  serviços
apresentada  e  integrante  do  presente  instrumento,  bem  como  da  legislação
aplicável;
e) iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados.
f) Pagar todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam
ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados, regras estas
de inteiro conhecimento da instituição licitante.

OITAVA (DA RESPONSABILIDADE)

8 - O CONTRATADO é responsável por danos causados ao MUNICÍPIO ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou
reduzida  essa  responsabilidade  pela  presença  de  fiscalização  ou  pelo
acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO  ÚNICO  –  O  CONTRATADO é  responsável  por  encargos
trabalhistas,  inclusive  decorrentes  de  acordos,  dissídios  e  convenções  coletivas,
previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o
MUNICÍPIO,  a  qualquer  tempo,  exigir  a  comprovação  do  cumprimento  de  tais
encargos, como condição do pagamento dos créditos do CONTRATADO.

NONA (CONDIÇÕES DE PAGAMENTO)

9 -  Os serviços fornecidos atendem as especificações contidas na legislação
brasileira ou outra norma aplicável, assumindo, desde já, total responsabilidade pela
sua qualidade.

DÉCIMA (DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO)
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10-  O presente  contrato poderá  ser  alterado,  com as devidas justificativas,
desde que por  força de circunstância  superveniente,  nas hipóteses previstas  no
artigo 65, da Lei nº. 8.666/93, mediante termo aditivo.

DÉCIMA – PRIMEIRA (DA RESCISÃO)

11-  O  presente  contrato  poderá  ser  rescindido  por  ato  unilateral  do
MUNICÍPIO, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos
termos dos artigos 77 e 80 da Lei nº. 8.666/93, sem que caiba ao CONTRATADO
direito a indenizações de qualquer espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, assegurado ao CONTRATADO o
direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa, obedecido o devido processo
legal.

PARÁGRAFO  SEGUNDO:  A  declaração  de  rescisão  deste  contrato,
independentemente  da  prévia  notificação  judicial  ou  extrajudicial,  operará  seus
efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO:  Na  hipótese  de  rescisão  do  contrato,  além das
demais sanções administrativas cabíveis, ficará ao  CONTRATADO sujeita à multa
de  10%  (dez  por  cento)  incidente  sobre  o  saldo  reajustado  dos  serviços  não
executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e danos que forem
apurados.

DÉCIMA  –  SEGUNDA  (DAS  SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS  E  DEMAIS
PENALIDADES)

12 - A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na
execução  ou  qualquer  inadimplemento  ou  infração  contratual,  sujeita  o
CONTRATADO,  sem  prejuízo  da  responsabilidade  civil  ou  criminal  que  couber,
assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, obedecido o devido processo
legal, as seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo
com a gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá
ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o
limite de 20% (vinte por cento);
c)  suspensão temporária  do direito  de licitar  e  impedimento  de contratar  com a
Administração Pública do Município de Areal,  por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
do Município de Areal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A imposição das penalidades é de competência
exclusiva do MUNICÍPIO.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  A sanção  prevista  na  alínea  b desta  Cláusula
poderá ser aplicada cumulativamente à outra.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade
de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia,
obedecido o processo legal.

PARÁGRAFO QUARTO: A multa administrativa prevista na alínea  b não tem
caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento o CONTRATADO por perdas
e danos das infrações cometidas.

PARÁGRAFO QUINTO: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações
contratuais sujeitará o CONTRATADO à multa de mora de 1% (um por cento) por
dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho
ou do saldo não atendido, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do
contrato pelo MUNICÍPIO ou da aplicação das sanções administrativas.

PARÁGRAFO  SEXTO:  A aplicação  da  sanção  prevista  na  alínea  d é  de
competência exclusiva do Exmo. Prefeito do Município de Areal, devendo o órgão
superior da entidade ou órgão contratante, prolator da decisão inicial, remeter-lhe o
respectivo processo no prazo de 10 dias, para a obtenção de sua ratificação.

PARÁGRAFO  SÉTIMO:  O  prazo  da  suspensão  ou  da  declaração  de
inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida,
observado o princípio da proporcionalidade.

DÉCIMA – TERCEIRA (EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO)

13  -  O  MUNICÍPIO poderá  denunciar  o  contrato  por  motivo  de  interesse
público ou celebrar, amigavelmente, o seu distrato na forma da lei; a rescisão, por
inadimplemento  das  obrigações  do  CONTRATADO poderá  ser  declarada
unilateralmente após garantido o devido processo legal, mediante decisão motivada,
respeitado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  A denúncia  e  a  rescisão  administrativa  deste
contrato, em todos os casos em que admitidas, independem de prévia notificação
judicial  ou extrajudicial  e operarão seus efeitos a partir  da publicação do ato no
Diário Oficial do Município. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das
demais sanções cabíveis, ficará o CONTRATADO sujeita à multa de 10% (dez por
cento),  calculada  sobre  o  saldo  reajustado  dos  serviços  não  executados,  sem
prejuízo,  ainda,  da  retenção  de  créditos,  da  reposição  de  importâncias
indevidamente recebidas e das perdas e danos que forem apurados, cuja cobrança
se fará judicialmente.

DÉCIMA – QUARTA (DO RECURSO AO JUDICIÁRIO)

14  -  As  importâncias  decorrentes  de  quaisquer  penalidades  impostas  ao
CONTRATADO,  inclusive  as  perdas  e  danos  ou  prejuízos  que  a  execução  do
contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos
que  o  CONTRATADO  tenha  em  face  do  MUNICÍPIO,  que  não  comportarem
cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.
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PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o MUNICÍPIO tenha de recorrer ou comparecer a
Juízo  para  haver  o  que  lhe  for  devido,  o  CONTRATADO ficará  sujeito  ao
pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por
cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
despesas de processo e honorários de advogado,  estes fixados,  desde logo em
20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

DÉCIMA – QUINTA (DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA)

15- O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no
todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do MUNICÍPIO e
sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado. 

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  O  cessionário  ficará  sub-rogado  em  todos  os
direitos e obrigações do cedente e deverá atender  a todos os requisitos para a
efetivação do presente contrato. 

DÉCIMA – SEXTA (DO FORO DE ELEIÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS)

Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da
Lei  Federal  nº.  8.666/93,  dos  princípios  de  direito  público,  e,  subsidiariamente,
outras leis que se preste a suprir eventuais lacunas.

Fica  eleito  o  Foro  da  Cidade  de  Três  Rios,  para  dirimir  qualquer  litígio
decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável,
com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três)
vias  de igual  teor,  que,  depois de  lido e achado em ordem, vai  assinado pelos
contraentes e testemunhas abaixo, para que produza os iguais efeitos.

Areal, ---- de ----------- de 2018.

_____________________________ __________________________
      Município de Areal/RJ                          Contratado

Testemunhas:

_____________________________  _____________________________ 
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO 09

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE
(MODELO)

NOME DA EMPRESA 

C.N.P.J

ENDEREÇO 

Declaramos,  sob  as  penalidades  cabíveis,  que  não  existe  fato

superveniente ao cadastramento que possa impedir nossa habilitação, nos termos do §

2º, do artigo 32 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Areal,     de   de 2018.

____________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Nome
Carteira de Identidade

Cargo
Carimbo da Empresa
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