
PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 29.002/2018

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal
de Resende, RJ, torna público que realizará às 14h00min do dia 08 de fevereiro de
2019, na sala de Licitação do Município, localizada a Rua Augusto Xavier de Lima, n.º
251, Jardim Jalisco, Resende, RJ, a licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º
08/2019,  do tipo  MENOR PREÇO GLOBAL,  que será regida  pelas  normas da Lei
Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 798 de
16.12.2003, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.1993 e pelas
disposições contidas neste Edital.
 As  propostas  de  preço  bem  como  os  documentos  para  habilitação  serão
entregues  até  as 14h00min  do  dia 08  de  fevereiro  de  2019,  e  serão  abertos  às
14h00min do mesmo dia.

1 – DO OBJETO:
1. A presente licitação tem por objeto a obtenção de proposta mais vantajosa para  a
contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviço  de
planejamento,  operacionalização  e  execução  de  Concurso  Público  para
provimento de vagas nos cargos públicos de níveis superior, médio/técnico e
fundamental da Prefeitura de Resende – RJ, através da Secretaria Municipal de
Administração – SMA conforme  Termo de Referência contido  no  ANEXO I  deste
Edital.

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR:
2.1. Poderão  participar  da  presente  licitação  todos  os  interessados  do  ramo  de
atividade  pertinente,  inscritas  ou  não  no  Cadastro  de  Fornecedores  da
Superintendência  Municipal  de  Licitações  e  Contratos  da  Prefeitura  Municipal  de
Resende que atenderem as condições constantes deste edital e seus anexos.
2.2.  Deverá ser apresentada ainda,  para efeito  de  participação,  declaração de
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo contido
no  ANEXO  IV  deste  Edital,  que  deverá  ser  apresentada  fora dos  envelopes
proposta e documentação.
2.3. Ficará impedida de participar empresa cujos envelopes sejam encaminhados via
correio ou através de portadores que não estejam devidamente credenciados.
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3- DO CREDENCIAMENTO:
3.1. As empresas que desejarem participar do Certame através de Procurador deverão
apresentar, no início da licitação, Procuração com poderes específicos, ou Carta de
Credenciamento,  conforme modelo contido  no  ANEXO V deste Edital,  devendo ser
apresentadas com firma reconhecida, e acompanhadas de cópia do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social, em vigor.
3.2. Caso a representação na licitação se faça através de diretor ou sócio da empresa,
devidamente comprovado, fica dispensada a apresentação do documento referido no
item 3.1 deste Edital.
3.3. O representante legal deverá identificar-se exibindo qualquer documento oficial de
identificação que contenha fotografia .
3.4. Microempresas e empresas de pequeno porte

3.4.1. As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  para  utilizarem  as
prerrogativas  estabelecidas na Lei  Complementar nº 123/2006,  deverão apresentar,
fora dos envelopes,  declaração de que ostentam essa condição e de que não se
enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art.  3º  da referida  Lei,
conforme modelo contido no ANEXO VII deste Edital
 
4 - ENVELOPE PROPOSTA:
4.1.  A proposta  deverá  ser  apresentada  em  envelope  fechado,  no  qual  constem
externamente os termos "ENVELOPE PROPOSTA", o nome e endereço da empresa
licitante, assim como o número do presente pregão;
4.2. A proposta deverá estar datilografada ou digitada, preferencialmente, em papel
timbrado da empresa, devendo estar assinada por quem de direito, e conter:

4.2.1. Nome, endereço, CNPJ e Inscrição Estadual da empresa licitante;
4.2.2. Número deste Pregão;
4.2.3. Descrição  detalhada  do  objeto,  de  acordo  com  Termo  de  referência

contido no ANEXO I  deste edital,  contendo os  valores unitários em algarismo e o
valor médio em algarismo e por extenso, expresso em reais, incluídos todos os custos
e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários,
trabalhistas e comerciais,  taxa de administração e lucro, materiais e mão de obra a
serem empregados, seguros, transporte,  rotulagem, embalagens e quaisquer outros
necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Edital e seus Anexos;

4.2.4. O número do fax ou assemelhado de comunicação rápida, bem como o
nome  do  responsável  que  poderá  ser  contactado  com  objeto  de  agilizar  os
procedimentos entre o Município de Resende e a licitante, conforme disponibilidades;
4.3.  O prazo  de  validade  das  propostas  será  de,  no  mínimo,  60  (sessenta)  dias,
contado  da  data  marcada  para  realização  desta  licitação,  independente  da  data
consignada em cada proposta.
4.4. Para os preços propostos serão consideradas apenas duas casas decimais após
a vírgula, visando adequação à moeda nacional corrente.
4.5. Ao apresentar proposta para o presente pregão será considerado que o licitante
está de acordo com todas as disposições do mesmo.
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5 - ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO:
5.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope fechado, no
qual  constem  externamente  os  termos  "ENVELOPE  DOCUMENTAÇÃO  DA
HABILITAÇÃO", o nome e endereço da empresa licitante, assim como o número do
presente pregão;
5.2. A documentação de habilitação mencionada neste item deverá ser composta de:

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais;

b.1)  Quando  Microempreendedor  Individual,  este  deverá  apresentar  o
Certificado  de Condição  de  Microempreendedor  Individual  –  CCMEI,  disponível  no
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por
ações,  acompanhados da documentação mencionada na alínea "b",  deste subitem;
d) Ato  Constitutivo  devidamente  registrado,  tratando-se  de  sociedades  civis,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País.
f) No  caso  de  Fundações  sediadas  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  deverá  ser
apresentada certidão de regularidade expedida pelo Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro Promotoria de Justiça de Fundações.

5.2.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem
não  precisarão  constar  do  ENVELOPE  DOCUMENTAÇÃO  DA HABILITAÇÃO,  se
tiverem sido apresentados para credenciamento neste Pregão.

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL:
a)  Prova  de  Inscrição  no  Cadastro  Nacional  da  Pessoa  Jurídica  do  Ministério  da
Fazenda – CNPJ/MF;
b)  Federal  (Certidão  Negativa  Conjunta  de  Débitos,  expedida  pela  Secretaria  de
Receita Federal); 
c) Estadual  (Certidão  Negativa  de  Débitos,  expedida  pela  Secretaria  de  Fazenda
Estadual);da sede da licitante. 

c1)  No caso  de  empresa  sediada  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  deverá  ser
apresentada junto a Certidão Estadual, da qual trata este item, a Certidão Negativa de
Débitos  ou  de  Regularidade  referente  à  Dívida  Ativa  do  Estado,  expedida  pela
Procuradoria  Geral  do  Estado,  nos  termos  da  Resolução  Conjunta  PGE/SER  nº
033/2004.
d)  Municipal  (Certidão  Negativa  de  Débitos  expedida  pela  Secretaria  de  Fazenda
Municipal);da sede da licitante.
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS,
mediante apresentação do CRF – Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia,
fornecido pela Caixa Econômica Federal;
f)  Federal  Trabalhista  (Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  expedida  pelo
Tribunal Regional do Trabalho respectivo, conforme o caso, de acordo com a Lei nº
12.440/2011).

5.2.2.1 –  Para  as  Certidões  Negativas  de  Débitos  relacionadas  nas
alíneas "b" a "f deste subitem, poderão ser apresentadas pelos proponentes Certidões
Positivas de Débitos Com Efeito de Negativas.
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5.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da superveniência de
fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da
Lei Federal № 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98, conforme modelo constante do
ANEXO II.
b)  Certidão Negativa  de Pedido de Falência,  Concordata ou Recuperação Judicial,
expedida pelo distribuidor da sede do PROPONENTE que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria  certidão.  Caso as certidões sejam apresentadas sem
indicação  do  prazo  de  validade,  serão  consideradas  válidas,  para  este  certame,
aquelas emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data estipulada para a abertura
da sessão.
C) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis
e apresentados na forma da Lei Federal nº 6.404/76 e Lei Federal nº 10.406/2002, que
comprovem  a  boa  situação  financeira  da  sociedade  empresária,  vedada  a  sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios. As sociedades empresariais com
menos  de  um  exercício  financeiro,  devem  cumprir  esta  exigência  mediante  a
apresentação do Balanço de abertura,  ou do último balanço patrimonial  levantado,
conforme o caso.

c.1.) Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser
apresentado, junto aos documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente,
assinado pelo Contador.

c.2.) As sociedades empresárias com menos de um exercício financeiro devem
cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do
último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

c.3.)  Serão considerados aceitos como na forma da lei  o Balanço Patrimonial
(inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:

1) publicados em Diário Oficial; ou
2) publicados em Jornal; ou
3) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial

da sede ou domicílio da proponente; ou
4)  por  cópia  ou  fotocópia  do livro  Diário,  devidamente  autenticado  na

Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou;

5)Registrado em cartório.
6) Por Escrituração Contábil  Digital  (ECD), através da apresentação de

cópia do SPED, devidamente transmitido via eletrônica, e obrigatoriamente, observado
o prazo de entrega estipulado no art. 1078 da Lei Federal nº 10.406/2002.

c.4.)  A comprovação da boa situação financeira  de que trata  este  item será
apurada mediante a obtenção de Índice de Liquidez Geral maior ou igual a (01) um,
cuja apuração se dará através da seguinte fórmula:

ILG = Ativo Circulante + Realizável a LP    ≥ 1
Passivo Circulante + Exigível a LP

c.4.1)  Caso queiram, as licitantes interessadas poderão apresentar
no lugar dos documentos solicitados no subitem c.4, prova de que possuem, na
data da apresentação da proposta, capital social ou patrimônio líquido mínimo,
igual ou superior a 10% (dez por cento), do valor total pretendido pelo licitante
em sua proposta inicial.

c.4.1.1)  A comprovação será obrigatoriamente feita  pelo  Ato
Constitutivo,  Estatuto  ou Contrato  Social  em vigor  e  devidamente  registrado,
conforme disposto no artigo 31, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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c.5) O  Balanço  Patrimonial  de  que  trata  este  item deverá  ser  apresentado
inclusive pelas empresas optantes pelo SIMPLES, de acordo com o art.  1065 e art.
1179 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil Brasileiro e
revogou a Parte Primeira – Do Comércio em Geral, da Lei nº 556, de 25 de junho de
1850, que instituiu o Código Comercial Brasileiro.

c.6) As empresas que estiveram inativas no ano anterior, apresentar cópia da
declaração de inatividade entregue a Receita Federal, apresentando cópia autenticada
do último Balanço Patrimonial que antecede a condição de inativa, se houver.

5.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a)  Certidão (ões) ou atestado (s) fornecido (s)  por pessoa (s) jurídica (s)  de direito
público  ou  privado,  em nome da  licitante,  demonstrando  sua  aptidão  por  já haver
executado atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação.

5.2.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES:
a) Declaração de que atenderá ao que dispõe o art. 7º da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, em seu inciso XXXIII que assim determina: “Proibição de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho
a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos” (ANEXO
VIII);
5.3. Os documentos exigidos no subitem 5.2.2 e 5.2.3 b, poderá ser substituído pelo
Certificado de Registro Cadastral da empresa proponente, caso os prazos de validade
referentes  a  cada  documento  especificado  no  mencionado  certificado  estejam em
vigência,  emitido  pela  Superintendência  Municipal  de  Licitações  e  Contratos  da
Prefeitura Municipal de Resende.

5.3.1.  As licitantes que obtiveram ou atualizaram seu Certificado de Registro
Cadastral – CRC, junto à Prefeitura Municipal de Resende a partir de agosto de 2018,
poderão também substituir o item 5.2.3 alínea “c”, pelo referido Certificado.
5.4.  Na hipótese  de não constar  prazo  de validade  nas certidões apresentadas,  a
Administração  aceitará  como  válidas  as  expedidas  até  90  (noventa)  dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
5.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidores da unidade que
realiza a licitação.
5.6. Toda a documentação apresentada pelas empresas vencedoras será anexada ao
processo de licitação, sendo rubricada pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
licitantes presentes.
5.7.  A  não  apresentação  dos  documentos  exigidos  neste  Edital  implicará  na
inabilitação da empresa e a aplicação das penalidades previstas no item 11 do Edital –
Das Sanções Para Inadimplemento.
5.8.  Os  PROPONENTES que  alegarem  estar  desobrigado  da  apresentação  de
qualquer um dos documentos exigidos na fase habilitatória  deverão comprovar esta
condição por  meio de certificado expedido por  órgão competente ou legislação em
vigor.
5.9.  No  caso  de  participação  de  MICROEMPRESAS  (ME)  e/ou  EMPRESAS  DE
PEQUENO PORTE (EPP), havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal,  será  assegurado  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  cujo  termo  inicial
corresponderá  ao  momento  em  que  o  proponente  for  declarado  o  vencedor  do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Contratante, para a regularização
da documentação,  pagamento ou parcelamento do débito,  a  emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
 5.9.1.  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no  item 5.9.,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art.  81  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  sendo  facultado  à  Contratante  convocar  os
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licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.

5.9.2. Nas licitações da Administração Pública Municipal, as MICROEMPRESAS
(ME) E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP),  deverão  apresentar  toda  a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição, conforme disposto no art. 4º do Decreto Municipal nº
3.040, de 02 de fevereiro de 2009.
5.10. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "comprovantes de solicitação de
documento" em substituição aos documentos requeridos no presente  Edital  e seus
Anexos.

6 - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO: 
6.1. No horário e local indicados no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame.
6.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de
pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o modelo contido no
ANEXO  IV deste  Edital  e,  em envelopes  separados,  a  proposta  de  preços  e  os
documentos de habilitação, sendo efetuada imediatamente pelo pregoeiro a abertura
do envelope proposta.
6.3.  A análise das propostas visará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
6.4. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes. 
6.5.  As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances,
com observância dos seguintes critérios:
a) seleção  da proposta  de menor  preço  médio  e  as  demais  com preços  até  10%
superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços médios, até o
máximo de 03 (três), sendo que, no caso de empate nos preços, serão admitidas todas
as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 
6.6 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial,  a partir  do autor  da proposta de maior preço
médios e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio
no caso de empate de preços.
 6.6.1. A licitante  sorteada  em primeiro  lugar  poderá  escolher  a  posição  na
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até
a definição completa da ordem de lances.
6.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores
à proposta de menor preço médio.
6.8. A etapa  de lances  será  considerada  encerrada  quando  todos  os participantes
dessa etapa declinar da formulação de lances.
6.9. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-
se para as selecionadas o último preço ofertado.
6.10. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor preço médio com
vistas à redução do preço ofertado.
6.11. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço médio, decidindo motivadamente a respeito.
 6.11.1. A aceitabilidade  das  propostas  será  aferida  a  partir  dos  preços  de
mercado apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante. 
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6.12. Considerada aceitável a oferta de menor preço médio, será aberto o envelope
contendo os documentos de habilitação de seu autor.
6.13. A Administração  não  se  responsabilizará  pela  eventual  indisponibilidade  dos
meios  eletrônicos  de  informações,  no  momento  da  verificação.  Ocorrendo  essa
indisponibilidade  e  não  sendo  apresentados  os  documentos  alcançados  pela
verificação, a licitante será inabilitada. 
6.14. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
6.15. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as
condições  de  habilitação  e  assim sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma oferta
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado
vencedor.
6.16. Os envelopes referentes à documentação de habilitação dos licitantes que não
tenham  sido  considerados  vencedores  de  quaisquer  dos  itens  licitados  serão
devolvidos pelo pregoeiro aos seus autores ou disponibilizados para retirada junto a
esta administração, sendo que, nesse caso, a não retirada no prazo de 05 (cinco) dias
úteis contados da comunicação importará na destruição dos mesmos. 
6.17. Para o julgamento do presente Pregão, será considerada vencedora a empresa
que  ofertar  o  MENOR PREÇO  GLOBAL para  as  inscrições  especificadas  na
PROPOSTA contida no ANEXO I do presente Edital.

6.17.1.Deverá ser respeitado os valores de cada item como máximos admitidos.
6.18. A  abertura  dos  ENVELOPES  "DOCUMENTAÇÃO  DA  HABILITAÇÃO"  E
"PROPOSTA" será realizada sempre em ato público, previamente designado, do qual
se lavrará Ata circunstanciada, assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes
presentes;
6.19.  Não  serão  aceitos  envelopes  apresentados  após  a  data  e  hora,  fixados  no
preâmbulo deste Edital;
6.20. Não será permitido a uma mesma pessoa representar mais de uma empresa ao
mesmo tempo;
6.21. Não  serão  admitidas  propostas  que  apresentem preços  unitários  simbólicos,
irrisórios ou de valor zero;
6.22. Serão desclassificadas:
a) As propostas  cujos menores lances  ofertados  sejam superiores  aos respectivos
preços  máximos  fixados  no  ANEXO  I do  presente  Edital ou  os  considerados
manifestamente inexequíveis; conforme artigo 48 da lei Federal 8.666/93.
b) As propostas que não atendam às exigências desta licitação.
6.23. Será assegurado na presente licitação, como critério de desempate, preferência
de contratação para  as  MICROEMPRESAS  e  EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
conforme disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
e artigo 5º do Decreto Municipal n.º 3.040, de 02 de fevereiro de 2009.

6.23.1.  Entender-se-á  por  empate  aquelas  situações  em que  as  propostas
apresentadas pelas  MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.23.2. Para  o  efeito  do  disposto  no  presente  item,  ocorrendo  o  empate,
proceder-se-á da seguinte forma:
a) a  MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE mais bem classificada
poderá  apresentar  proposta  de  preço  inferior  àquela  considerada  vencedora  do
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo à contratação da  MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, na  forma  da  alínea  anterior,  serão  convocadas  as  remanescentes  que
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porventura se enquadrarem na hipótese do subitem 6.23.1, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
c) no  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  MICROEMPRESAS  e
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE que se encontrem no intervalo estabelecido no
subitem 6.23.1., será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) na hipótese de não contratação nos termos do  item  6.23.,  o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
e) somente se aplicará o disposto no  item 6.23.  Quando a melhor oferta inicial  não
tiver sido apresentada por MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
f) no  presente  caso,  o  qual  seja  licitação  na  modalidade  de  Pregão,  a
MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE mais bem classificada será
convocada para apresentar  nova proposta  no prazo máximo de 05 (cinco)  minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

7 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
7.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
7.2. A  ausência  de  manifestação  imediata  e  motivada  da  licitante  importará:  a
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à
licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação.
7.3. Interposto  o  recurso,  o  Pregoeiro  poderá  reconsiderar  a  sua  decisão  ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
7.4. Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a
autoridade  competente  adjudicará  o  objeto  do  certame  à  licitante  vencedora  e
homologará o procedimento 
7.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8 - DA CONTRATAÇÃO:
8.1. Fica estipulado o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da
convocação  por  escrito  da  SuMLIC,  para  que  a  adjudicatária  assine  o  respectivo
contrato, conforme minuta contida no ANEXO VI deste edital, observado o disposto no
art. 4º, incisos XXII e XXIII da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, sem
prejuízo das sanções previstas no item 11 deste edital. 
8.2.  A Contratante  poderá,  quando  a  empresa  adjudicatária  não  cumprir  com  o
disposto no item  8.1, convocar o licitante remanescente, na ordem de classificação,
para  fazê-lo  em  igual  prazo  e  nas  mesmas  condições  propostas  pelo  primeiro
classificado, observado neste caso o disposto no § 2º, do art. 64, da Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações.
8.3. A adjudicatária  fica  obrigada  a  aceitar  as  mesmas condições  contratuais,  os
acréscimos  ou  supressões  que  a  Contratante  possa  fazer  no  termo  de  contrato,
conforme  o  caso,  observado  o  art.  65,  §  1º  da  Lei  Federal  №  8.666/93  e  suas
alterações.

9 – DO PAGAMENTO, REAJUSTAMENTO E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS:
9.1. O  pagamento  do  objeto  da  presente  licitação  será  efetuado  mediante  o
recolhimento da taxa de inscrição realizado diretamente pelos respectivos candidatos,
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o qual  será a única fonte de pagamento dos serviços prestados,  inclusive  para os
casos  de  isentos  de  pagamento  de  taxas  de  inscrição,  cujas  despesas  serão  de
responsabilidade da Contratada.
9.2. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.

10 – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:
10.1. O objeto do presente pregão deverá ser executado durante o prazo de vigência
contratual  de 12  (doze)  meses contados  da  data  sua  assinatura,  podendo  ser
prorrogado  de  acordo  com a  necessidade  da  Contratante,  observada  a  legislação
pertinente.
10.2.  A licitante vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o(s) objeto(s)
que vier (em) a ser recusado(s) sendo que o ato do recebimento deverá, quando for o
caso, observar as disposições do § 8º do art. 15 e artigos 73 a 76 e seus parágrafos
da Lei Federal № 8.666/93 e suas alterações, não importando em aceitação.
10.3. É reservado a Contratante o direito  de recusar o recebimento do objeto caso
fique comprovado que o mesmo esteja sendo executado em desacordo com o presente
Edital.
10.4. Independentemente da aceitação do objeto desta licitação, a empresa adjudicada
deverá substituir e/ou repor, a qualquer tempo, aquele que tenha sido entregue com
problema que não tenha sido constatado no ato do recebimento.
10.5. Serão de obrigação e responsabilidade da contratada:

10.5.1. Iniciar os serviços objeto desta licitação, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias contados da data de assinatura do respectivo termo de contrato, nas condições e
prazos estipulados no Termo de Referência contido no ANEXO I  deste Edital;

10.5.2.  Submeter  à  apreciação  da  Contratante,  planejamento  preliminar  e
cronograma, discriminando e detalhando todos os procedimentos a serem adotados,
referentes à execução do objeto;

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

10.5.4.  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;

10.5.5.  Apresentar  a  Contratante,  dentro  dos  prazos  estabelecidos  no
cronograma, as relações de candidatos aprovados e classificados no concurso;

10.5.6.  Solicitar  a  prévia  e  expressa  aprovação  da  Contratante  quanto  aos
procedimentos  a  serem adotados  e  características  do  certame,  em todas  as  suas
etapas;

10.5.7. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução
irregular  do  contrato,  correndo  a  expensas  da  contratada  as  correspondentes
despesas no todo ou em parte, de serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções durante ou após sua prestação;

10.5.8.  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;

10.5.9.  Assegurar  todas  as  condições  para  que  a  Contratante  fiscalize  a
execução do contrato;

10.5.10.  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;
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10.5.11.  Não transferir  a outrem, no todo ou em parte,  o objeto da presente
licitação;

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

10.5.13.  Arcar com as despesas dos exames admissionais estabelecidos pelo
Departamento de Saúde Ocupacional da SMA, para todos os candidatos aprovados e
convocados para contratação durante os dois primeiros anos de validade do concurso.

10.5.14.  É obrigação  e  responsabilidade  da  Contratada  o  cumprimento  de
todas  as  normas  regulamentadoras  relativas  à  segurança  e  medicina  do  trabalho
aprovadas pela Portaria n.º 3.214 de 08.06.78 e pela Lei n.º 6.514 de 22.12.77.

10.5.15. Elaborar  o  Edital  do  Concurso  Público,  em  conformidade  com  a
prescrição legal  que rege a matéria, observando-se as especificidades do evento e
incluindo-se  neste  instrumento  todas  as  informações  pertinentes  e  necessárias  ao
resguardo dos interesses das partes envolvidas no processo e ao conhecimento pleno
destas pelos candidatos inscritos;

10.5.16. Formatar e imprimir os cadernos de provas e sua guarda até o dia da
sua aplicação; pela abertura e fechamento de envelopes de provas; conservando as
folhas  de  respostas  e  exemplares  do  caderno  de  provas  pelo  prazo  mínimo  de
validade do concurso e utilização de equipamentos de leitura óptica para correção das
provas objetivas;

10.5.17. Acondicionamento de todo material  utilizado no concurso, tais como:
folhas de resposta, redações, exemplares de cadernos de provas; listas de presença
devendo encaminhá-los a Contratante para utilização pelo prazo mínimo de validade
do concurso;

10.5.18. Receber  as  inscrições  dos  candidatos,  inclusive  por  intermédio  da
internet em site a ser indicado pela própria Contratada.

10.5.19. Organizar  a  estrutura  administrativa  para  a  realização  do  concurso
público.

10.5.20. Elaborar, formatar e imprimir o Manual do Candidato para distribuição
aos  candidatos  no  ato  da  efetivação  de  sua  inscrição  e  divulgá-lo  na  Internet,
contendo todas as informações pertinentes ao Concurso Público.

10.5.21. Criar, formatar  e  imprimir  as  Fichas  de  Inscrição,  bem como emitir,
organizar e entregar aos candidatos os comprovantes definitivos de inscrição;

10.5.22. Promover a disponibilização de locais para a aplicação das provas em
quantidade  compatível  com  o  número  de  candidatos  efetivamente  inscritos,  em
condições de acesso, segurança, e perfeito estado de limpeza e adequado conforto.

10.5.23. Responsabilizar-se  pela  obtenção  de  todo  e  qualquer  alvará  ou
certificado, emitido pelos Órgãos Públicos para execução dos serviços prestados.

10.5.24. Elaborar e aplicar as provas às suas expensas e sob sua coordenação
e supervisão.

10.5.25.  Assumir ampla e integral responsabilidade técnica pela aplicação das
provas, respondendo pelo ônus decorrente da sua má aplicação.

10.5.26. Manter, sob sua inteira responsabilidade e custo, banca de elaboração
de  provas  de  plantão  durante  a  primeira  hora  de  aplicação  dos  testes  para,  se
necessário,  emitirem  eventuais  erratas  sobre  questões  da  prova  e  pessoal
encarregado  da  Coordenação  geral  e  apoio  (aplicadores,  porteiros,  auxiliares  de
limpeza, encarregados de prédios), e do auxílio, da fiscalização quando da execução
das provas,  seja em horários normais e/ou extraordinários,  correndo por  sua conta
exclusiva  todos  os  encargos  de  ordem  trabalhista,  previdenciários,  acidentes  de
trabalhos  e  responsabilidade  civil,  estadias,  inclusive  alimentação,  transporte,
identificação,  equipamentos  de  proteção  individual,  materiais  de  consumo,
administração  e  quaisquer  despesas  que  se  tornem necessárias  à  execução  dos
serviços ora contratados.
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10.5.27. Manter, durante toda a execução das provas, profissional  ou técnico
devidamente  credenciado  (s)  e  qualificado  (s)  a  resolver  quaisquer  problemas
pertinentes ao objeto deste Contrato.

10.5.28. Acondicionar em malotes lacrados e transportar, sob sua guarda, todo o
material  inerente  ao  Concurso  Público,  ficando  responsável  pela  sua  segurança  e
inviolabilidade.

10.5.29. Analisar  possíveis  recursos  interpostos  contra  o  gabarito  e  as
questões.

10.5.30. Fornecer a Contratante, após a conclusão do processamento de cada
uma das provas, relatórios em CDs e impressos com todas as informações inerentes
aos inscritos; as ausências de candidatos; as notas em ordem alfabética e em ordem
de  pontuação  decrescente;  classificação,  para  fins  de  divulgação;  e,  ao  final,  do
certame licitatório.

10.5.31. Disponibilizar relatório dos candidatos que se submeterem às provas,
contendo nome completo e nº de inscrição. 

10.5.32. Caso a contratante seja envolvida  em qualquer  demanda, processo,
reclamação, queixa ou outro tipo de ação judicial ou extrajudicial, relacionado com o
Concurso, objeto deste contrato, a Contratada se obriga a vir a juízo e, se for o caso,
assumir  a  autoria  e  requerer  a  exclusão  da  Contratante,  independente  de  já  ter
ocorrido à rescisão do Contrato.

10.5.33. Manter  a  Contratante  a  salvo  de  qualquer  responsabilidade  contra
quaisquer  processos,  ações administrativas,  cobranças surgidas em decorrência  da
execução dos serviços  objeto deste  Contrato,  antes  ou após o  Relatório Final dos
serviços, decorrentes de ação, omissão, negligência,  imprudência e/ou imperícia da
Contratada e/ou seus representantes.

10.5.34. Responsabilizar-se  por  todo  e  qualquer  dano  decorrente  de
negligência,  imprudência  ou  imperícia,  ação  ou  omissão  causados  por  seus
empregados contratados ou prepostos, respondendo por todo custo decorrente de tais
atos comissivos ou omissivos; 
           10.5.35. Responsabilizar-se  pelas  publicações  extraoficiais  para  ampla
divulgação do concurso.

10.5.36. Utilizar pessoal especializado e de experiência anterior em processos
similares,  nas  áreas  técnica,  pedagógica,  de  informática  e  logístico  administrativa,
para formação de banca de elaboração e correção de provas, sendo que as questões
a  serem  utilizadas  na  composição  das  provas  serão  absolutamente  inéditas  e
elaboradas exclusivamente para a realização do evento em questão.

10.5.37. Responsabilizar-se  pela  equipe  técnica  para  a  consecução  dos
serviços  pactuados  neste  instrumento,  o  que  não  resultará  em  qualquer  vínculo
empregatício com a Contratante.

10.5.38. Apresentar prova de quitação de todas as despesas com contratação
de  pessoal  temporário  necessário  para  a  execução  do  concurso,  bem  como  as
obrigações trabalhistas e previdenciárias delas decorrentes.
10.6. Serão de obrigação e responsabilidade da contratante:

10.6.1. Designar  comissão para acompanhar e fiscalizar  todo o processo de
execução, produção e realização do concurso;

10.6.2. Encaminhar  à  Contratada  o  Edital  do  Concurso  Público  após  a
aprovação, no prazo estipulado em cronograma a ser estabelecido;

10.6.3. Recusar qualquer serviço executado fora das condições estabelecidas;
10.6.4. Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser

solicitados pela licitante Contratada.
           10.6.5. Prestar todas as informações necessárias para que a Contratada
execute com presteza as obrigações contratuais dispostas neste contrato;
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           10.6.6. Fazer o acompanhamento das etapas de realização do concurso através
de Comissão especificamente designada para tal;

10.6.7. Receber provisória  e definitivamente o objeto do contrato, quando da
finalização do Concurso Público;

10.6.8. Realizar todas as publicações oficiais do concurso;
10.6.9. Fornecer  local  para  recebimento  das  inscrições  no  Município  de

Resende.

11 - DAS SANÇÕES PARA INADIMPLEMENTO:
11.1. O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a contratada à multa de até
10% (dez por  cento),  aplicável  sobre  o valor  total  da parcela  não executada,  sem
prejuízo de outras sanções elencadas neste capítulo.
11.2. O atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará a licitante à multa diária
de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais)  sobre o valor  total  da parcela em
atraso.
11.3. A licitante que não puder cumprir o prazo estipulado para a execução total  ou
parcial do objeto deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
acompanhada  de  pedido  de  prorrogação,  nos  casos  de  ocorrência  de  fato
superveniente,  excepcional  ou  imprevisível,  estranho  à  vontade  das  partes,  e  que
altere fundamentalmente as condições do contrato, bem como nos de impedimento de
execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecidos pela Administração, em
documento contemporâneo à sua ocorrência.
11.4. A solicitação de prorrogação, com indicação do novo prazo de entrega, deverá
ser encaminhada à área administrativa até a data do vencimento do prazo de entrega
inicialmente estipulado, ficando a critério da Contratante a sua aceitação.
11.5. Vencido o prazo proposto, sem a entrega dos produtos, total ou parcialmente, a
Contratante oficiará à Contratada, comunicando-lhe a data-limite para entrega. A partir
dessa data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção pertinente.
11.6. A entrega até a data-limite de que trata este item não isenta a licitante da multa.
11.7. Além das penalidades pecuniárias  previstas  neste  edital,  a Contratada estará
sujeita à sanção de advertência, suspensão temporária de participação em licitação,
declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  administração  pública,
cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo.
11.8. Sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante poderá ficar impedida de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 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 do licitante;
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.
11.9. Na aplicação das penalidades, a Administração considerará, motivadamente, a
gravidade  da falta,  seus efeitos,  bem como os antecedentes  da licitante,  podendo
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas.
11.10. A aplicação  de  qualquer  penalidade  será,  obrigatoriamente,  registrada  no
cadastro  da Contratada e precedida de regular  processo administrativo,  onde será
assegurada o contraditório e ampla defesa.

12– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
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12.1. A critério  desta Administração a data desta licitação poderá ser transferida.  À
Administração, observados os preceitos legais sobre a matéria, fica reservado o direito
de aceitar a(s) proposta(s) total ou parcialmente, de rejeitar toda(s) a(s) proposta(s) ou
de anular ou revogar a licitação mesmo depois de adjudicado seu objeto, atendendo a
seu  interesse  administrativo,  sem  que  caiba  aos  licitantes  direito  a  qualquer
indenização.
12.2. As  normas  disciplinadoras  desta licitação  serão  interpretadas  em  favor  da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e
desde  que  não  comprometam o  interesse  público,  a  finalidade  e  a  segurança  da
contratação.
12.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que não o fizer
até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes, bem como aquele que,
tendo-o aceito sem objeção, vier após o julgamento desfavorável, a apontar falhas ou
irregularidades, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso;

12.3.1. O  mesmo  prazo  citado  neste  item  será  o  considerado  para  a
apresentação de questionamento, por escrito, sobre quaisquer dúvidas referentes aos
termos deste Edital,  para que a administração possa respondê-lo antes da data de
realização do certame.
12.4.  Os  casos  omissos  no  presente  Edital  serão  solucionados  pelo  Pregoeiro,
observando as legislações pertinentes.
12.5.  É  facultada  ao  Pregoeiro,  em  qualquer  fase  da  licitação,  a  promoção  de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
12.6. Esclarecimentos adicionais sobre a presente Licitação deverão ser solicitados à
Superintendência  Municipal  de  Licitações  e  Contratos,  localizada  na  Rua
Augusto Xavier de Lima, 251 – bairro Jardim Jalisco em Resende, RJ, através
dos telefones: (24) 3354-4625 ou e-mail editais.resende@gmail.com
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12.7. Fazem partes integrantes do presente edital os seguintes anexos:

A) ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

B) ANEXO II –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS;

C) ANEXO III – LEVANTAMENTO DE VAGAS PARA O CONCURSO;

D) ANEXO IV – MODELO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES

DE HABILITAÇÃO;

E) ANEXO V – MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO;

F) ANEXO VI – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO;

G) ANEXO VII  –  MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA (ME)  E/OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP);

H) ANEXO  VIII  –  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  RELATIVA  À  TRABALHO  DE

MENORES.

Resende – RJ, 23 de Janeiro de 2019.

________________________
Julio Cezar de Carvalho

Superintendente Municipal de Licitações e Contratos
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo n.º 29.002/2018
Pregão Presencial n.º 08/2019

LOTE ITEM DESCRIÇÃO 

PREÇO

UNITÁRIO

MÁXIMO DA

INSCRIÇÃO

PREÇO

UNITÁRIO

MÁXIMO

GLOBAL

01

Contratação  de  empresa
especializada  para  prestação  de
serviço  de  planejamento,
operacionalização  e  execução  de
Concurso Público  para  provimento
de  vagas  nos  cargos  públicos  de
níveis  superior,  médio  e  médio
técnico da Prefeitura de Resende

R$ 90,00

01 NÍVEL SUPERIOR R$ 35,00

02 NÍVEL MÉDIO TÉCNICO R$ 30,00

03 NÍVEL FUNDAMENTAL R$ 25,00

OBSERVAÇÕES:

1-Este certame visa realizar apenas a contratação da empresa pessoa jurídica
que  após  declarada  vencedora,  realizará  o  concurso,  portanto,  todos  os
interessados em participar do mesmo deverá aguardar a publicação do edital de
concurso públicos pela empresa vencedora deste certame.

2-A  licitante  vencedora  deverá  convidar  os  conselhos  das  categorias
profissionais para participar da elaboração e aprovação do edital, como também
de todas as etapas do Concurso Público, enviando as cópias dos convites a esta
prefeitura localizada a Rua Augusto Xavier de Lima, 251, Jardim Jalisco, Resende
RJ, CEP 27510-090.
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ANEXO II

Ref.: Prefeitura Municipal de Resende - Pregão Presencial Nº 08/2019

.

A  empresa  __________________,  inscrita  no  CNPJ

n°_________,  sediada  __________________________ por  intermédio  de seu

representante  legal  o(a)  Sr(a)  ______________________,  portador(a)  da

Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF no ___.___.___-__,

DECLARA, sob as penas da Lei, que não se encontra em processo de Falência

ou  Concordata,  e  que  até  a  presente  data  inexistem  fatos  supervenientes

impeditivos  para  sua  habilitação  no  presente  processo  licitatório,  ciente  da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

................................. 
(Data) 

........................................................ 
(Representante Legal) 
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ANEXO III

LEVANTAMENTO DE VAGAS PARA O CONCURSO
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

(O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR, EM IMPRESSO PRÓPRIO, DECLARAÇÃO
DEVIDAMENTE DATADA E ASSINADA)

À:
Superintendência Municipal de Licitações e Contratos do Município de Resende, RJ
Ref.: Pregão Presencial n.º 08/2019

Prezados Senhores,

Pela  presente,  declaramos  para  efeito  do  cumprimento  ao  estabelecido  no
Inciso  VII  do  art.  4º  da  Lei  Federal  nº  10.520  de 17.07.2002,  sob as  penalidades
cabíveis, que cumpriremos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no
Edital do referido Pregão.

Local e data

____________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal)

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante
e estar assinada pelo representante legal da empresa.
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ANEXO V

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Prezado Senhor,

Pela  presente  carta  de  credenciamento,  eu
________________________________________,  (nacionalidade),  (estado  civil),
(cargo  que  ocupa  na  empresa),  portador  da  carteira  de  identidade  n.º
____________________,  expedida em __/__/2018,  pelo  ____________,  inscrito  no
CPF sob o n.º ____________________, residente e domiciliado em (cidade), (estado)
levo  ao  conhecimento  de  V.Sª  que  o  Senhor
_________________________________________,  (nacionalidade,  (estado  civil),
(cargo  que  ocupa  na  empresa),  portador  da  carteira  de  identidade  n.º
____________________, expedida em __/__/2018, pelo ____________, e inscrito no
CPF sob o n.º ___________________, domiciliado e residente em (cidade), (estado),
está  credenciado  para  representar  a  empresa
_________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º
__________________,  com sede  na  rua  _______________________,  n.º  ______,
(cidade), (estado), na licitação a se realizar em __/__/2018 às __h__min, através do
Pregão Presencial n.º 08/2019, podendo, para tanto, prestar esclarecimentos, receber
avisos e notificações, interpor recursos, deles desistir, assinar a ata, e todos os demais
atos necessários para o bom e fiel cumprimento da presente.

Atenciosamente,

Local e data

___________________________________________
(nome completo do emitente e da empresa licitante)

OBS:

-  A presente  carta  de  credenciamento  só  será  válida  quando  assinada  pelo
representante  legal  da  empresa,  com  poderes  estatutários  e/ou  contratuais  para
constituir mandatários, acompanhada de cópia dos mesmos.

-  A presente  carta  de credenciamento deverá  estar  com a firma do emitente
devidamente reconhecida por tabelião que possua poderes legais para tanto.
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ANEXO VI

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

C.A. N.º ______/2019

Termo  de  Contrato  Administrativo  de
Prestação  de  Serviço,  que  entre  si
fazem o município de Resende, através
da  SMA  e  a  empresa
_______________________,  nos
termos abaixo:

O Município de Resende – RJ, pessoa jurídica de direito público interno, situado à
Rua Augusto Xavier de Lima, no 251, Bairro Jardim Jalisco, Resende, Estado do Rio de
Janeiro,  RJ,  inscrito  no  CNPJ  –  MF  sob  o  no 29.178.233/0001–60,  através  da
Secretaria Municipal de Administração – SMA, representada pelo seu Secretário Sr.
Kaio Márcio Resende de Paiva, denominado simplesmente Contratante, de um lado,
e  do  outro,  a  empresa  _________________________,  inscrita  no  CNPJ  n.º
___________________, com sede na Rua ___________________, n.º_____, Bairro
_____________,  na  pessoa  de  seu  representante  legal  o  Senhor
___________________, brasileiro, _____________, CPF n.º ________________, RG
nº  _______________,  doravante  denominada  Contratada,  celebram este  contrato,
que se regerá pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, regulamentada pelo
Decreto Municipal n.º 798 de 16.12.2003, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666
de 21.06.1993.

CLÁUSULA PRIMEIRA:
          DO OBJETO: - O presente  contrato  destina-se  à  contratação  de  empresa
especializada para prestação de serviço de planejamento, operacionalização e
execução de Concurso Público para provimento de vagas nos cargos públicos
de níveis superior, médio/técnico e fundamental da Prefeitura de Resende – RJ,
através da Secretaria Municipal de Administração – SMA, a serem executados de
acordo com a proposta da Contratada,  em conformidade com o edital  do concurso
respectivo, bem como com as disposições contidas no presente edital  e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA:
 DO  PAGAMENTO: - A  execução  dos  serviços  mencionados  na  Cláusula
Primeira terá como remuneração o montante de recursos obtidos com a arrecadação
das taxas de inscrição, que serão pagas diretamente pelos candidatos interessados
em participar do concurso público.

§ 1o – As inscrições referidas no caput serão efetuadas mediante pagamento no
valor  de  R$  _________  (__________) para  as  funções  de  nível  superior,  R$
__________  (______) para  as  funções  de  nível  médio  técnico  e  R$ __________
(___________) para as funções de nível médio.

§ 2o – Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.
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CLÁUSULA TERCEIRA:
DA VIGÊNCIA: - O prazo de vigência do presente contrato será de  12 (doze)

meses,  contados  a  partir  da  data  de  sua  assinatura,  podendo  ser  prorrogado  de
acordo com a necessidade da Contratante, observada a legislação pertinente.

CLÁUSULA QUARTA:
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: - São obrigação e responsabilidade da

Contratada:
§ 1o – Iniciar os serviços objeto desta licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
contados  da data  de assinatura  do respectivo  termo de contrato,  nas condições e
prazos estipulados no Termo de Referência contido no ANEXO I  deste Edital;
§ 2o – Submeter à apreciação da Contratante, planejamento preliminar e cronograma,
discriminando e detalhando todos os procedimentos a serem adotados, referentes à
execução do objeto;
§ 3o –  Prestar  pronto atendimento a candidatos ou a terceiros  (pessoas físicas ou
jurídicas,  públicas  ou  privadas)  no  esclarecimento  de  dúvidas  quanto  aos
regulamentos do concurso, tornando disponíveis, para tanto, pessoal, linha telefônica,
correio eletrônico (e-mail), fac-símile, internet, correspondência e outros;
§ 4o – 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;
§ 5o – Apresentar a Contratante, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma, as
relações de candidatos aprovados e classificados no concurso;
§  6o –  Solicitar  a  prévia  e  expressa  aprovação  da  Contratante  quanto  aos
procedimentos  a  serem adotados  e  características  do  certame,  em todas  as  suas
etapas;
§  7o –  Responder  por  quaisquer  danos  ou  prejuízos  provenientes  da  execução
irregular  do  contrato,  correndo  a  expensas  da  contratada  as  correspondentes
despesas no todo ou em parte, de serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções durante ou após sua prestação;
§ 8o – 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;
§ 9o – Assegurar todas as condições para que a Contratante fiscalize a execução do
contrato;
§ 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;
§ 11 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;
§ 12 –  Manter, durante o período de execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
§ 13 –  É obrigação e responsabilidade da Contratada o cumprimento de todas as
normas regulamentadoras relativas  à segurança e medicina  do trabalho  aprovadas
pela Portaria n.º 3.214 de 08.06.78 e pela Lei n.º 6.514 de 22.12.77.
§ 14 – Elaborar o Edital do Concurso Público, em conformidade com a prescrição legal
que rege a matéria, observando-se as especificidades do evento e incluindo-se neste
instrumento  todas  as  informações  pertinentes  e  necessárias  ao  resguardo  dos
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interesses das partes envolvidas no processo e ao conhecimento pleno destas pelos
candidatos inscritos;
§ 15 – Formatar e imprimir  os cadernos de provas e sua guarda até o dia da sua
aplicação; pela abertura e fechamento de envelopes de provas; conservando as folhas
de respostas e exemplares do caderno de provas pelo prazo mínimo de validade do
concurso  e  utilização  de equipamentos de leitura  óptica  para  correção das provas
objetivas;
§ 16 – Acondicionamento de todo material utilizado no concurso, tais como: folhas de
resposta,  redações,  exemplares  de  cadernos  de  provas;  listas  de  presença,  etc.,
devendo encaminhá-los a Contratante para utilização pelo prazo mínimo de validade
do concurso;
§ 17 – Receber as inscrições dos candidatos, inclusive por intermédio da internet em
site a ser indicado pela própria Contratada.
§ 18 – Organizar a estrutura administrativa para a realização do concurso público.
§ 19 – Elaborar, formatar  e  imprimir  o  Manual  do  Candidato  para  distribuição  aos
candidatos no ato da efetivação de sua inscrição e divulgá-lo na Internet, contendo
todas as informações pertinentes ao Concurso Público.
§ 20 – Criar, formatar e imprimir as Fichas de Inscrição, bem como emitir, organizar e
entregar aos candidatos os comprovantes definitivos de inscrição;
§  21 – Promover  a  disponibilização  de  locais  para  a  aplicação  das  provas  em
quantidade  compatível  com  o  número  de  candidatos  efetivamente  inscritos,  em
condições de acesso, segurança, e perfeito estado de limpeza e adequado conforto.
§ 22 – Responsabilizar-se pela obtenção de todo e qualquer  alvará ou certificado,
emitido pelos Órgãos Públicos para execução dos serviços prestados.
§ 23 – Elaborar  e  aplicar  as  provas  às  suas expensas e  sob sua coordenação  e
supervisão.
§ 24 –  Assumir ampla e integral responsabilidade técnica pela aplicação das provas,
respondendo pelo ônus decorrente da sua má aplicação.
§ 25 –  Manter, sob sua inteira  responsabilidade  e custo,  banca de elaboração de
provas de plantão durante a primeira hora de aplicação dos testes para, se necessário,
emitirem  eventuais  erratas  sobre  questões  da  prova  e  pessoal  encarregado  da
Coordenação  geral  e  apoio  (aplicadores,  porteiros,  auxiliares  de  limpeza,
encarregados  de  prédios),  e  do  auxílio,  da  fiscalização  quando  da  execução  das
provas,  seja  em  horários  normais  e/ou  extraordinários,  correndo  por  sua  conta
exclusiva  todos  os  encargos  de  ordem  trabalhista,  previdenciários,  acidentes  de
trabalhos  e  responsabilidade  civil,  estadias,  inclusive  alimentação,  transporte,
identificação,  equipamentos  de  proteção  individual,  materiais  de  consumo,
administração  e  quaisquer  despesas  que  se  tornem necessárias  à  execução  dos
serviços ora contratados.
§  26 –  Manter,  durante  toda  a  execução  das  provas,  profissional  ou  técnico
devidamente  credenciado  (s)  e  qualificado  (s)  a  resolver  quaisquer  problemas
pertinentes ao objeto deste Contrato.
§  27 –  Acondicionar  em malotes  lacrados  e  transportar,  sob  sua  guarda,  todo  o
material  inerente  ao  Concurso  Público,  ficando  responsável  pela  sua  segurança  e
inviolabilidade.
§ 28– Analisar possíveis recursos interpostos contra o gabarito e as questões.
§ 29– Fornecer a Contratante, após a conclusão do processamento de cada uma das
provas,  relatórios  em CDs  e  impressos  com todas  as  informações  inerentes  aos
inscritos; as ausências de candidatos; as notas em ordem alfabética e em ordem de
pontuação decrescente; classificação, para fins de divulgação; e, ao final, do certame
licitatório.
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§ 30 – Disponibilizar relatório dos candidatos que se submeterem às provas, contendo
nome completo e nº de inscrição. 
§  31 –  Caso  a  contratante  seja  envolvida  em  qualquer  demanda,  processo,
reclamação, queixa ou outro tipo de ação judicial ou extrajudicial, relacionado com o
Concurso, objeto deste contrato, a Contratada se obriga a vir a juízo e, se for o caso,
assumir  a  autoria  e  requerer  a  exclusão  da  Contratante,  independente  de  já  ter
ocorrido à rescisão do Contrato.
§ 32 – Manter a Contratante a salvo de qualquer responsabilidade contra quaisquer
processos,  ações administrativas,  cobranças surgidas em decorrência  da execução
dos  serviços  objeto  deste  Contrato,  antes  ou  após  o  Relatório  Final dos  serviços,
decorrentes de ação, omissão, negligência, imprudência e/ou imperícia da Contratada
e/ou seus representantes.
§  33 –  Responsabilizar-se  por  todo  e  qualquer  dano  decorrente  de  negligência,
imprudência  ou  imperícia,  ação  ou  omissão  causados  por  seus  empregados
contratados  ou  prepostos,  respondendo  por  todo  custo  decorrente  de  tais  atos
comissivos ou omissivos; 
§ 34 – Responsabilizar-se pelas publicações extraoficiais para ampla divulgação do
concurso.
§ 35 – Utilizar pessoal especializado e de experiência anterior em processos similares,
nas áreas técnica, pedagógica, de informática e logístico administrativa, para formação
de  banca  de  elaboração  e  correção  de  provas,  sendo  que  as  questões  a  serem
utilizadas  na  composição  das  provas  serão  absolutamente  inéditas  e  elaboradas
exclusivamente para a realização do evento em questão.
§  36 –  Responsabilizar-se  pela  equipe  técnica  para  a  consecução  dos  serviços
pactuados neste instrumento, o que não resultará em qualquer vínculo empregatício
com a Contratante.
§  37 – Apresentar  prova  de  quitação  de  todas  as  despesas  com contratação  de
pessoal temporário necessário para a execução do concurso, bem como as obrigações
trabalhistas e previdenciárias delas decorrentes.

CLÁUSULA QUINTA:
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: - Caberá a Contratante:

§ 1º – Designar comissão para acompanhar e fiscalizar todo o processo de execução,
produção e realização do concurso;
§ 2º – Encaminhar à Contratada o Edital do Concurso Público após a aprovação, no
prazo estipulado em cronograma a ser estabelecido;
§ 3º – Recusar qualquer serviço executado fora das condições estabelecidas;
§ 4º – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
licitante Contratada.
§ 5º – Prestar todas as informações necessárias para que a Contratada execute com
presteza as obrigações contratuais dispostas neste contrato;
§ 6º – Fazer o acompanhamento das etapas de realização do concurso através de
Comissão especificamente designada para tal;
§ 7º – Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, quando da finalização
do Concurso Público;
§ 8º – Realizar todas as publicações oficiais do concurso;
§ 9º – Fornecer local para recebimento das inscrições no Município de Resende.
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CLÁUSULA SEXTA:
 DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: - O contrato deverá
ser  executado  fielmente,  de  acordo  com  as  cláusulas  avençadas  e  observada  a
legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução
total ou parcial.
Parágrafo Único: - A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada
por representante(s) da Contratante especialmente designado(s) para esse fim.

CLÁUSULA SÉTIMA:
DA RESCISÃO: - Constituem  motivos  para  rescisão  do  presente  termo  de

contrato, os elencados no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA OITAVA:
 DAS PENALIDADES: - 
§ 1º - O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a contratada à multa de até
10% (dez por  cento),  aplicável  sobre  o valor  total  da parcela  não executada,  sem
prejuízo de outras sanções elencadas neste capítulo.

a) O atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará a licitante à multa
diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor total da parcela
em atraso.
§ 2º -  A licitante que não puder cumprir o prazo estipulado para a execução total ou
parcial do objeto deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
acompanhada  de  pedido  de  prorrogação,  nos  casos  de  ocorrência  de  fato
superveniente,  excepcional  ou  imprevisível,  estranho  à  vontade  das  partes,  e  que
altere fundamentalmente as condições do contrato, bem como nos de impedimento de
execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecidos pela Administração, em
documento contemporâneo à sua ocorrência.
§ 3º -  A solicitação de prorrogação, com indicação do novo prazo de entrega, deverá
ser encaminhada à área administrativa até a data do vencimento do prazo de entrega
inicialmente estipulado, ficando a critério da Contratante a sua aceitação.
§ 4º - Vencido o prazo proposto, sem a entrega dos produtos, total ou parcialmente, a
Contratante oficiará à Contratada, comunicando-lhe a data-limite para entrega. A partir
dessa data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção pertinente.
§ 5º -  A entrega até a data-limite de que trata este item não isenta a licitante da multa.
§ 6º -   Além das penalidades pecuniárias previstas neste edital, a Contratada estará
sujeita à sanção de advertência, suspensão temporária de participação em licitação,
declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  administração  pública,
cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo.
§ 7º -   Sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante poderá ficar impedida
de licitar  e contratar  com a Administração pelo prazo de até  05 (cinco) anos,  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 do licitante;
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.
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§ 8º -  Na aplicação das penalidades, a Administração considerará, motivadamente, a
gravidade  da falta,  seus efeitos,  bem como os antecedentes  da licitante,  podendo
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas.
§  9º  -  A aplicação  de  qualquer  penalidade  será,  obrigatoriamente,  registrada  no
cadastro  da Contratada e precedida de regular  processo administrativo,  onde será
assegurada o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA NONA:
DAS  ALTERAÇÕES: - A  Contratada  fica  obrigada  a  aceitar  as  mesmas

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que a Contratante possa fazer no
termo de contrato,  conforme o  caso,  observado  o  art.  65,  §  1º  da  Lei  Federal  №
8.666/93 e suas alterações.
Parágrafo  Único: - Toda  e  qualquer  alteração  será  justificado,  por  escrito,  pela
Contratante  e  previamente  autorizada  pelo  Exmo.  Senhor  Prefeito,  devendo  ser
formalizada por meio de aditamento lavrado antes de expirar-se o prazo do contrato,
ficando mantidas as demais condições contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA:
DA INTEGRALIDADE: - Fica fazendo parte integrante do presente contrato, o

Edital de Pregão Presencial n.º 08/2019, proposta do licitante vencedor e o Processo
Administrativo n.º 29.002/2018, independente de transição ou menção expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
DO REGIME JURÍDICO: – A Legislação aplicável a execução deste contrato e

especialmente aos casos omissos será a Lei  Federal  n.º 10.520 de 17 de julho de
2002, regulamentada pelo Decreto n.º 798/2003, aplicando - se subsidiariamente as
normas da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
DO FORO: - As partes contratantes elegem o foro da comarca de Resende,

para dirimir dúvidas oriundas deste contrato.

          E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos
legais.

                                                                   Resende, RJ, ____ de __________ de 2018.

_________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SMA

        (CONTRATANTE)

_______________________
(CONTRATADO)

TESTEMUNHAS: 
____________________________________ CPF N.º_____________________

____________________________________ CPF N.º_____________________
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ANEXO VII

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ME E/OU EPP

Ref.: Pregão Presencial nº 08/2019

 ________________________________________________________, com sede na 
                                                   (razão social da empresa) 
________________________________,  inscrita  no  CNPJ  nº
______________________, vem, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a) ___________, portador (a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº
__________,  DECLARAR,  sob  as  penas  da  Lei,  que  é  ____________________
(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos
legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma
das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta
a usufruir  dos  direitos  de  que  tratam os artigos  42 a  45 da mencionada  Lei,  não
havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame. 

...................................
Local/Data

......................................................
(Representante Legal)

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante
e estar assinada pelo representante legal da empresa.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES

Ref.: Pregão Presencial nº 08/2019

______________________________________________,  inscrito  no  CNPJ  nº
___________, por intermédio de seu representante legal  o (a) Sr (a) ___________,
portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  _________  e  do  CPF  nº  __________
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 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. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 

...................................
Local/Data

......................................................
(Representante Legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante
e estar assinada pelo representante legal da empresa.

40

 


	10 – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:
	Anexo I
	Termo de referência
	Anexo i
	ANEXO II
	ANEXO III
	LEVANTAMENTO DE VAGAS PARA O CONCURSO
	ANEXO IV
	DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO


	C.A. N.º ______/2019
	Ref.: Pregão Presencial nº 08/2019
	Ref.: Pregão Presencial nº 08/2019



