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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, por meio da Comissão Permanente de 

Licitações, com sede na Alameda Esmeralda, 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias/RJ, torna público que, 

na forma do disposto no Processo Administrativo nº 23.064/2014, fará realizar, no dia 23 de Janeiro de 2015, 

às 10:00 horas, na Sala de Licitações instalada no endereço antes mencionado, licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, que se regerá pela Lei Federal n.º 8.666/1993, pela Lei 

Complementar nº 123/2006, Lei Municipal n° 2.286/2009, e respectivas alterações, além das demais 

disposições legais aplicáveis e do disposto no presente instrumento convocatório. 

 

1.2 As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas, obrigarão a todos os 

licitantes e serão publicadas no(s) respectivo(s) veículo(s) de imprensa originalmente utilizado(s) para 

divulgação do aviso, sendo comunicadas aos adquirentes do edital via telefax, telegrama, entrega pessoal ou 

correio eletrônico, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

modificação não afetar a formulação das propostas. 

 

1.3 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto deste 

instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data do início da licitação, no endereço indicado no preâmbulo, de 09 horas até 17 horas. 

 

1.3.1. Os interessados poderão obter informações através dos seguintes meios: 

Telefone:  (21) 2773-6237, das 09:00 as 17:00 horas 

Fax: (21) 2773-6237, das 09:00 as 17:00 horas 

E-mail: smgcpl@gmail.com 

 

1.4 Caberá ao Assessor Especial das Comissões Técnicas do Governo responder as impugnações e pedidos de 

esclarecimento deduzidos pelos potenciais licitantes antes da realização da sessão, com encaminhamento de 

cópia da resposta para todos os interessados por qualquer das formas previstas na cláusula 1.2 deste edital. 

 

2 DO OBJETO 

 

2.1 O objeto do presente edital é a contratação de empres especializada para planejamento, organização e 

execução de concurso público objetivando o suprimento de vagas junto à Secretaria Municipal de Educação, 

especificados e quantificados na forma de seus respectivos anexos.  

 

3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

3.1 O presente licitação não onerará recursos da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. 

 

 

4 TIPO DE LICITAÇÃO 

 

4.1 A presente licitação rege-se pelo tipo Técnica e Preço. 

 

5 DAS VEDAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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5.1 Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública Federal, 

Estadual e/ou Municipal, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 

 

5.2 Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo 

grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 

 

5.3 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º, da Lei 

n.º 8.666/93. 

 

5.4 Nao será admitida a participação de empresa que contenha no seu contrato social finalidade ou objetivo 

incompativel com o objeto deste certame. 

 

5.5 Pessoas jurídicas que tenham entre seus sócios quaisquer pessoas ligadas a integrantes dos Poderes 

Executivo ou Legislativo do Município de Duque de Caxias/RJ por laço de matrimônio ou parentesco, afim ou 

consangüíneo até o segundo grau, ou por adoção. 

 

5.6 Empresas constituídas em regime de consórcio. 

 

6 DA FASE DE HABILITAÇÃO 

 

6.1 Poderão participar da licitação as pessoas jurídicas com atividades específicas no ramo pertinente ao objeto 

deste edital, os quais deverão apresentar os documentos de habilitação indicados nas cláusulas seguintes.  

 

6.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

6.2.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, os 

seguintes documentos:  

 

a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou dos diretores; 

 

b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física; 

 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

 

e) 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.  

 

6.3 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

6.3.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos. 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); 
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, por meio da certidão de tributos e contribuições federais 

expedida pela Secretaria da Receita Federal e certidão da Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da 

Fazenda Nacional competente. 

 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (ICMS), mediante a apresentação da certidão negativa ou 

positiva com efeitos de negativa de imposto sobre circulação e mercadorias e serviços, caso o licitante seja 

estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a certidão negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre 

a circulação de mercadorias e serviços deverá vir acompanhada pela certidão de Dívida Ativa para fins de 

Licitação expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o 

licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição estadual. 

 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva 

com efeitos de negativa de imposto sobre serviço de qualquer natureza e da Dívida Ativa. 

 

f) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débito para com o INSS (CND) e Certificado de 

Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação regular quanto ao cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei. 

 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

6.3.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar a documentação de regularidade fiscal 

ainda que esta acuse a existência de débitos, caso em que deverá ser aplicado o disposto na cláusula 8.14. 

 

6.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

6.4.1 Certidão negativa de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na 

Comarca do Município de Duque de Caxias, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da 

autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham 

atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial. 

 

6.4.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, desde que já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contábil, que comprovem 

a boa situação financeira da empresa. Quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da 

proposta, admitir-se-á atualização de valores, por índices oficiais, sendo vedada a substituição das 

demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios. Os licitantes deverão comprovar que 

dispõem dos índices econômico-financeiros mínimos previstos a seguir: 

 

a) Índice de Liquidez Geral: somente serão qualificados os Licitantes que obtiverem Índice de Liquidez Geral 

(ILG) igual ou maior do que 1, apurado nas demonstrações financeiras do último exercício financeiro, 

calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO > OU = 1 
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b) Índice de Liquidez Corrente: somente serão qualificados os Licitantes que obtiverem Índice de Liquidez 

Corrente (ILC) igual ou maior do que 1, apurado nas demonstrações financeiras do último exercício 

financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 

ILC =  ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE > OU = 1 

 

c) Índice de Endividamento: somente serão qualificados os Licitantes que obtiverem Índice Endividamento 

(IE) igual ou menor do que 1, apurado nas demonstrações financeiras do último exercício financeiro, calculado 

de acordo com a seguinte fórmula: 

 

IE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO / PATRIMÔNIO LÍQUIDO = OU < 1 

 

6.4.3 Os índices contábeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do dispositivo acima, deverão ser 

confirmados pelo responsável da contabilidade do licitante, que deverá apor sua assinatura no documento de 

cálculo e indicar, de forma destacada, seu nome e número de registro no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

6.4.4 Comprovação de ser dotado de capital social ou de patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% 

(dez por cento) do valor estimado para a contratação. 

 

6.5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

6.5.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

 

a) Registro ou Inscrição de pessoa jurídica no Conselho Regional de Administração - CRA, em nome da 

licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação, onde conste a 

área de atuação compatível com o objeto da licitação, emitida pelo CRA da jurisdição da sede da licitante. 

 

b) Caso o licitante vencedor seja de outro Estado da Federação, deverá comprovar visto de Registro no CRA–

RJ, na ocasião da assinatura do Contrato. 

 

c) Declaração da disponibilidade de profissionais e responsáveis técnicos da empresa para os serviços em 

questão. 

 

6.6 DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

6.6.1 Todos os licitantes deverão apresentar declaração de que não possuem em seus quadros funcionais 

nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho 

por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

6.6.2 Os licitantes poderão optar por apresentar a certidão negativa de ilícitos trabalhistas emitida pela 

Delegacia Regional do Trabalho em substituição da declaração mencionada na cláusula 6.6.1. 

 

6.7 DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 48, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

123/2006 

 

6.7.1 Todos os licitantes deverão apresentar declaração de que, em caso de subcontratação, a mesma será 

efetivada com microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso II, da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

6.8 DO PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES 
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6.8.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 

(noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

6.9 DAS PREVISÕES ESPECÍFICAS DO PROJETO BÁSICO 

 

6.9.1 As informações e previsões contidas no respectivo Projeto Básico são parte integrante deste edital e 

constituem fator inabilitário a inobservância de suas cláusulas. 

 

7 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS 

 

7.1 No local, data e hora fixados no item 1.1, apresentarão os licitantes suas propostas em 2 (dois) envelopes, 

opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte 

externa de cada um deles as seguintes indicações: 

 

I - ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

CONCORRÊNCIA Nº 013/2014 

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

II - ENVELOPE “B” - PROPOSTA TÉCNICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

CONCORRÊNCIA Nº 013/2014 

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

III - ENVELOPE “C” - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

CONCORRÊNCIA Nº 013/2014 

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

7.2 Os documentos dos envelopes “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, “B” – PROPOSTA 

TÉCNICA e “C” - PROPOSTA DE PREÇOS serão apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo. 

 

7.3 Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 

da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, e rubricados pelo representante legal do 

licitante. 

 

7.3.1 Somente servidores lotados nos setores vinculados à Comissão Permanente de Licitações encontram-se 

autorizados a autenticar as cópias dos documentos para habilitação. 

 

7.3.2 O interessado deverá providenciar a autenticação na forma referida acima até o dia útil anterior à data 

indicada no item 1.1 deste instrumento, impreterivelmente. 

 

7.3.3 Não serão autenticados documentos para habilitação na data de realização do respectivo certame ou no 

curso da sessão. 

 

7.4 Pode a Comissão Permanente de Licitações pedir a exibição do original dos documentos. 

 

7.5 O ENVELOPE “A” conterá os documentos especificados na cláusula 6. 



 ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS  

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 Comissão Permanente de Licitações 
 

 

7.6 O ENVELOPE “B” - PROPOSTA TÉCNICA conterá os documentos especificados no Anexo V deste 

Edital, em 02 (duas) vias, apresentadas no original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 

32, e seus parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93, e rubricados pelo representante legal do licitante. 

 

7.7 Os documentos do ENVELOPE “C” - PROPOSTA DE PREÇOS serão apresentados exclusivamente no 

impresso padronizado fornecido pela administração (Anexo I) e deverão ser preenchidos por processo 

mecânico, digital ou manuscrito pelo licitante e devidamente rubricados pelo representante legal. Os preços 

serão apresentados em algarismos e por extenso e cotados em moeda nacional, prevalecendo, em caso de 

discrepância, a indicação por extenso. 

 

7.7 Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da proposta ou de quaisquer 

documentos, uma vez entregues os envelopes à Comissão Permanente de Licitações. 

 

7.8 As empresas participantes poderão ser representadas no ato licitatório por seu representante legal, desde 

que apresente o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo acompanhado da carteira de identidade, ou 

por procurador munido do instrumento procuratório, outorgado pelo representante legal da empresa, com firma 

reconhecida. Estes documentos deverão ser entregues fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitações, junto com os envelopes “A”, “B” e “C”. Os licitantes que não se fizerem presentes 

pela forma estabelecida nesta cláusula, ficarão impedidos de se manifestar durante os trabalhos. 

 

7.8.1 Do instrumento procuratório mencionado na cláusula 7.8 deve constar a outorga de poderes para a 

prática de todos os atos inerentes à licitação, inclusive para desistência de recursos. 

 

7.8.2 Os licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada à Comissão 

Permanente de Licitações a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom 

andamento das sessões públicas. 

 

7.8.3 É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um 

licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes envolvidos. 

 

7.9 A cotação de preços será feita em moeda nacional e deverá corresponder aos preços praticados pela 

empresa para pagamento à vista na data de realização da licitação, englobando todas as despesas relativas ao 

objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais 

e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação. Nenhuma reivindicação 

adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada. 

 

8 PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

8.1 No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão comparecer os licitantes, com os 

envelopes “A”, “B” e”C”, apresentados na forma anteriormente definida. Os licitantes se farão presentes por 

seus representantes legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverão estar munidos da carta de 

credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com poderes para praticar todos os atos da 

licitação, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações e se manifestar quanto à desistência de 

interposição de recurso. 

 

8.2 Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que tal se faça necessário para o 

completo exame dos documentos apresentados, serão recebidos os envelopes “A”, “B” e ”C” de todos os 

licitantes presentes. Em seguida serão abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a 

documentação deles constante ser examinada por todos os representantes devidamente credenciados, que a 
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rubricarão, juntamente com os membros da Comissão Permanente de Licitações. Após a abertura dos 

envelopes “A”, a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação. 

 

8.3 No caso da sessão ser suspensa para julgamento de habilitação, os envelopes “B” e “C” serão mantidos 

fechados, sob a guarda da Comissão Permanente de Licitações, que os rubricará, juntamente com os licitantes 

presentes devidamente credenciados. 

 

8.4 Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” será lavrada ata circunstanciada, 

rubricada pelos representantes credenciados. Serão considerados habilitados os licitantes que atenderem 

integralmente às condições previstas na cláusula 6 deste edital. 

 

8.5 Comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-á passar imediatamente à abertura dos envelopes “B” – 

PROPOSTA TÉCNICA, desde que todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da 

decisão relativa à habilitação. Neste caso serão devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes “B” – 

PROPOSTA TÉCNICA e “C” – PROPOSTA DE PREÇOS, fechados. 

 

8.6 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes, será designada data para 

abertura dos envelopes “B“ – PROPOSTA TÉCNICA, observado o prazo de recurso estabelecido em lei. No 

caso de todos os licitantes estarem presentes, a intimação para a nova data dar-se-á na própria sessão pública, 

dispensada a publicação na imprensa oficial ou notificação. 

 

8.7 Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão Permanente de Licitações não mais poderá desclassificar os 

licitantes por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos 

após o julgamento. 

 

8.8 No dia, hora e local marcado para o julgamento das propostas e decorrido o prazo para recurso sem a sua 

interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência expressa por todos os licitantes ou após o julgamento 

dos recursos interpostos, serão abertas as PROPOSTAS TÉCNICAS dos licitantes habilitados, as quais serão 

rubricados pelos membros da Comissão e pelos representantes de cada licitante, e devolvidos os envelopes 

“B” e “C, mediante recibo, aos inabilitados. A sessão poderá ser suspensa para julgamento das Propostas 

Técnicas. 

 

8.8.1 As Propostas Técnicas serão julgadas e pontuadas em conformidade com o Anexo V deste Edital. 

 

8.9 No dia, hora e local marcado para comunicar o resultado às Licitantes da Proposta Técnica, poder-se-á 

passar imediatamente à abertura dos envelopes “C” – PROPOSTA DE PREÇOS, desde que todas as Licitantes 

renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa ao julgamento da PROPOSTA TÉCNICA. 

Neste caso serão devolvidos às Licitantes desclassificadas os envelopes “C” - PROPOSTA DE PREÇOS, 

fechados. 

 

8.10 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todas as Licitantes será designada data para 

abertura dos envelopes “C“ – PROPOSTA DE PREÇOS, observado o prazo de recurso estabelecido em lei. 

No caso de todas as Licitantes estarem presentes, a intimação para a nova data dar-se-á na própria sessão 

pública, dispensada a publicação na imprensa oficial ou notificação. 

 

8.11 No dia, hora e local marcado para o julgamento das Propostas e decorrido o prazo para recurso sem a sua 

interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência expressa por todas as Licitantes, ou após o 
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julgamento dos recursos interpostos, serão abertas as PROPOSTAS DE PREÇOS das Licitantes classificadas, 

as quais serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos representantes de cada Licitante.  

 

8.12 De cada sessão será lavrada ata circunstanciada dos fatos relevantes a qual será subscrita pela Comissão e 

pelos representantes credenciados das Licitantes. 

 

8.13 As Planilhas Orçamentárias serão verificadas pela Comissão Permanente de Licitação, quanto a erros 

aritméticos, que serão corrigidos da seguinte forma: 

 

8.13.1 Erro de transcrição das quantidades da relação fornecida (Anexo I) para a Proposta: - será o produto 

corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e retificando-se a quantidade e o total. 

 

8.13.2 Erro de multiplicação do custo unitário pela quantidade correspondente - será retificado, mantendo-se o 

custo unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto. 

 

8.13.3 Erro de adição - será retificado conservando-se parcelas corretas e trocando-se a soma. 

 

8.13.4 O preço total, apresentado na Proposta de Preços, corrigido pela Comissão Permanente de Licitação, em 

conformidade com os procedimentos constantes no subitem 8.13 e após anuência do Licitante, constituirá o 

valor da proposta. Se o Licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será desclassificada. 

 

8.14 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às disposições deste edital, 

aquelas com preço excessivo e aquelas que tiverem preço manifestamente inexeqüível. 

 

8.15 Havendo dúvida sobre a exeqüibilidade de uma ou mais propostas, fixará a Comissão prazo não inferior a 

72 (setenta e duas) horas para que o(s) licitante(s) comprove(m) a viabilidade de seus preços, solicitando-

lhe(s) a composição dos preços unitários. 

 

8.16 Será considerada vencedora a Licitante que obtiver a maior Nota Final, conforme critérios apresentados 

no Anexo V deste Edital.  

 

8.17 Caso alguma microempresa ou empresa de pequeno porte apresente preço igual ou superior ao menor 

preço em até 10% (dez por cento), ela terá preferência de contratação, na forma dos itens seguintes. 

 

8.17.1 Após a abertura das propostas de preço, será facultado à microempresa ou empresa de pequeno porte 

melhor classificada apresentar nova proposta, inferior àquele que foi o menor preço, situação em que será o 

objeto adjudicado em seu favor. O prazo para apresentação da nova proposta é de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

8.17.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, nos 

termos do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nos limites de preço 

da cláusula 8.17, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

8.17.3 No caso de equivalência dos valores apresentados por microempresas ou empresas de pequeno porte 

que se encontrem nos limites de preço da cláusula 8.17, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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8.17.4 O disposto nos itens acima somente se aplicará quando a menor oferta inicial não tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

8.17.5 Na hipótese da não contratação nos termos previstos nas cláusulas 8.17.1, 8.17.2 e 8.17.3, o contrato 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

8.18 No caso de empate entre as propostas de menor preço será utilizado como critério de desempate o sorteio 

público, sem prejuízo do disposto na cláusula 8.17.  

 

8.19 Em sendo declarado vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com débitos 

fiscais ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 2 (dois) dias úteis para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de negativas, prorrogável por igual período a critério da Comissão Permanente de Licitações. 

Aguardar-se-ão os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 

 

8.19.1 A prorrogação do prazo deverá sempre ser concedida pela Comissão Permanente de Licitações quando 

requerida pelo licitante, exceto quando exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para a emissão da 

Nota de Empenho, devidamente justificados. 

 

8.19.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no item 8.14 implicará a decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo facultado à 

Comissão Permanente de Licitações convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 

revogar a licitação. 

 

8.20 Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão Permanente de 

Licitações poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação 

ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação.  

 

8.21 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data da 

sua entrega. 

 

8.21.1 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da 

proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 

poderá ser solicitada a prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 

 

8.22 É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

8.23 A critério da Comissão Permanente de Licitações, poderão ser relevados erros ou omissões formais, de 

que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 

 

9 DA ADJUDICAÇÃO 

 

9.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Assessor Especial das Comissões Técnicas do 

Governo, será o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e 

quatro) horas, para assinatura do contrato.  

 

9.2 Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a Prefeitura Municipal de Duque de 

Caxias, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, convocar os licitantes remanescentes 
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que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições 

propostas pelo primeiro classificado. 

 

10 DO PRAZO 

 

10.1 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do termo 

contratual, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no Boletim Oficial do 

Município de Duque de Caxias, valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso 

posterior à data convencionada nesta cláusula.  

 

10.2 - O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, II, da Lei n.º 

8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONTRATANTE. 

 

11 DA GARANTIA 

 

11.1 Não será exigida garantia de contrato para esta licitação. 

 

11.2 Caso seja exigida, a garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua 

liberação. 

 

11.3 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia, se 

exigida, deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o percentual 

relativo ao valor do Contrato. 

 

11.4 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será 

recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato. 

 

12 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

12.1 Pela execução do contrato que pactuar os serviços objeto deste instrumento convocatório, uma vez 

obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE 

CAXIAS/RJ pagará a importância total que vier a ser contratada em parcelas mensais, conforme as 

quantidades de serviços efetivamente realizados. 

 

12.2 As cobranças das parcelas de serviço serão feitas pela licitante que vier a ser contratada, de acordo com a 

periodicidade e valores máximos estabelecidos. 

 

12.3 Os pagamentos serão efetuados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS/RJ, no 

prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela nos 

termos do que dispõe a alínea “d”, Inciso XIV, do Art. 40 da Lei Federal n.º 8.666/93, ficam estabelecidos os 

seguintes critérios de penalizações e compensações financeiras: 

 

12.4 Em ocorrendo atraso de pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à contratada, esta terá 

direito a receber sobre a parcela devida: 

a) multa no valor correspondente a 1% (um por cento); e 

b) compensação financeira no valor equivalente a variação da TR (Taxa Referencial), calculada “pro rata 

die”, entre a data estabelecida para o vencimento da fatura e a data do efetivo pagamento. 
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12.5 Por eventuais antecipações nos pagamentos devidos, a empresa que vier a ser contratada concederá 

desconto, a título de compensação financeira, no valor equivalente a 0,033% (trinta e três milésimos por 

cento), por dia de antecipação, calculados sobre o valor devido. 

 

12.7 Verificados erros no preenchimento da fatura, o prazo previsto no item 12.3 será contado da nova 

apresentação da fatura, devidamente corrigida. 

 

12.8 Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a Prefeitura Municipal de Duque de 

Caxias, CNPJ 29.138.328/0001-50, e endereçados à Alameda Esmeralda, 206, Jardim Primavera, Duque de 

Caxias/RJ. 

 

12.9 No setor apropriado da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, o interessado deverá protocolar sua 

solicitação formal para pagamento, da qual deverá constar: 

a) requerimento, em papel timbrado da empresa, endereçado ao Prefeito Municipal de Duque de Caxias, 

solicitando o pagamento do valor devido, indicando, também, os dados bancários para depósito, 

devidamente assinado pelo representante legal; 

b) 1ª via original da fatura, nota fiscal de venda, nota de serviço ou de outro documento assemelhado e 

legalmente hábil, devidamente atestado por 02 (dois) servidores públicos municipais; 

c) CND - INSS; 

d) CRF - FGTS. 

 

12.10 A fatura ou nota fiscal de venda deverá vir instruída com as seguintes informações relativas aos serviços 

que ali estiverem listados, sob pena de cair em exigência: 

a) Serviço prestado, por item; 

b) Preço unitário, por item; 

c) Preço total, por item 

 

13 ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 

 

13.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 8.666/93, 

dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da mesma lei.  

 

13.2 O contratado está obrigado a refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se 

verificarem vícios, defeitos ou imperfeições resultantes de falhas de execução ou dos materiais empregados. 

 

13.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil pela 

qualidade dos serviços, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

 

14 DAS PENALIDADES 

 

14.1 Os licitantes, adjudicatários ou contratados inadimplentes estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 

87 da Lei Federal nº 8.666/93, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa. 

 

14.2 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada 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 
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ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art.412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de 

rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas. 

 

15 DOS RECURSOS 

 

15.1 Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitações serão apresentados por escrito, no prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou data de lavradura de qualquer das atas, conforme 

o caso, e dirigidos ao Assessor Especial das Comissões Técnicas do Governo. Reconsiderando ou não sua 

decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará a Comissão Permanente de Licitações o recurso à 

autoridade superior, que a ratificará ou não, de forma fundamentada. 

 

15.2 A Comissão Permanente de Licitações dará ciência dos recursos aos demais licitantes, que poderão 

impugná-los no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

 

15.3 Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação do licitante, ou contra o julgamento 

da proposta de preços, terão efeito suspensivo. 

 

15.4 A intimação dos atos referidos nas alíneas a, b, c e e do inciso I do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 

será feita mediante publicação no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias, salvo para os casos de 

habilitação ou inabilitação dos licitantes e julgamento das propostas, se presentes os prepostos de todos os 

licitantes no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação direta aos 

interessados. 

 

16 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiro, de acordo com art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre os motivos 

apresentados para a prática do ato de revogação ou anulação. 

 

16.2 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, § 1º 

e 2º da Lei n.º 8.666/93. 

 

16.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento.  

 

16.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

16.5 Quando da homologação do resultado do certame, e desde que não haja recurso administrativo pendente, 

ação judicial em curso ou qualquer outro fato impeditivo, os licitantes inabilitados deverão ser notificados a 

retirar os envelopes de  PROPOSTAS TÉCNICAS e PROPOSTAS DE PREÇOS, no prazo de 60 (sessenta) 

dias do recebimento da comunicação. Se houver recusa expressa ou tácita dos interessados, a Comissão 

Permanente de Licitações ou o agente público competente estará autorizado a inutillizar os envelopes. 

 

16.6 Acompanham este instrumento convocatório os seguintes anexos: 

 

ANEXO I PROJETO BÁSICO 

ANEXO II MINUTA DE CONTRATO 
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16.7 Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os princípios que informam a 

atuação da Administração Pública.  

 

16.8 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso apresentem, na 

licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.  

 

16.9 O foro do Município de Duque de Caxias é designado como o competente para dirimir quaisquer 

controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes. 

 

Duque de Caxias, 04 de dezembro de 2014. 

 

 

 

Gilton de Oliveira Costa 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de sociedade empresarial especializada na “Prestação de serviços 

técnicos-especializados em processos de seleção de recursos humanos por meio de 

concurso público”, por CONCORRÊNCIA, tipo TÉCNICA E PREÇO, conforme as 

especificações constantes deste Projeto Básico, conforme os critérios indicados no 

presente edital. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1.    Necessidade de recompor o quadro servidores efetivos da Secretaria Municipal 

de Educação de profissionais de níveis superior e médio em substituição às 

ocorrências de vacância em função dos desligamentos, além de manter cadastro de 

reserva atualizado. 

2.2.   O Concurso Público destina-se ao acesso de servidores para integrarem os 

quadros do magistério municipal e do suporte administrativo desta Secretaria, ambos 

em início da carreira. 

3. DOS SERVIÇOS 

 

Serviços técnicos-especializados em processos de seleção de recursos humanos por 

meio de concurso público. 

4.     HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

4.1 - Para qualificação técnica, as licitantes deverão apresentar, sem prejuízo do 

constante nos Anexos VII e VIII: 

 

4.1.1 Atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 

nome da empresa licitante, comprovando a aptidão para o desempenho de atividades 

pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, bem como a satisfação quanto à qualidade dos serviços e cumprimento dos 

prazos contratuais. 
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5– DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

 

5.1. Caberá à CONTRATADA: 

 

5.1.1 Não transferir a outrem o objeto contratado, no todo ou em parte.  

 

5.1.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e especificações 

exigidas no Edital de Licitação.  

 

5.1.3 Cumprir todas as condições e especificações no presente Projeto Básico. 

 

5.1.4 Executar todas as fases do certame em conformidade com o presente Projeto 

Básico. 

 

5.1.5 Responder pelos danos causados diretamente à SME, à PMDC, aos bens dessas 

ou ainda a terceiros, durante a execução do objeto contratado, não excluindo ou 

reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou ao acompanhamento pela SME. 

 

5.1.6 Comunicar à SME qualquer anormalidade constada e prestar os esclarecimentos 

necessários. 

 

5.1.7  Fazer o repasse das inscrições à SME na forma prevista em 9.3. 

 

5.2. Caberá à S.M.E.: 

 

5.2.1. Prestar as informações e os esclarecimentos, que venham a ser solicitados e 

estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto; 

 

5.2.2. Fiscalizar a fiel observância das disposições da prestação de serviços, 

registrando as ocorrências e as deficiências porventura existentes, para a pronta 

correção das irregularidades apontadas; 

 

5.2.3 - Designar responsável para fazer o acompanhamento dos trabalhos, com poderes 

de vetar e negar a prestação de serviços que não atendam este projeto, ou estejam fora 

dos padrões aceitáveis e normas científicas em vigor. 

 

6 DA FISCALIZAÇÃO 
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Os serviços serão fiscalizados pela Comissão de Concurso Público a ser designada pela 

SME, denominado simplesmente COMISSÃO, independentemente de qualquer outra 

supervisão, assessoramento ou acompanhamento que venham a ser determinados pela 

SME, a seu juízo exclusivo. 

 

No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de 

verificar a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições. 

 

A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a 

CONTRATADA da responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa 

técnica. 

 

Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em 

especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a 

lei e as disposições constantes no contrato. 

 

Dentre outras atribuições legais, caberá à COMISSÃO: 

 

a) verificar a qualidade e quantidade dos itens entregues nas unidades 

escolares e sede de acordo com cronograma determinado pela 

CONTRATADA.  

 

b) acompanhar e controlar periodicamente a execução dos serviços 

contratados prestados nas unidades escolares, elaborando relatórios, 

registros e levantamentos pertinentes; 

 

 

c)      acompanhar, diariamente, as atividades desenvolvidas pela empresa 

CONTRATADA e o cumprimento das cláusulas contratuais. 

 

Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização 

tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das 

penalidades previstas no referido contrato e na Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

 

A fiscalização não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, devendo elaborar 

relatório de fiscalização a cada solicitação de pagamento, bem como vislumbrar as 

responsabilidades da empresa CONTRATADA em eventual falta que venha a cometer, 

mesmo que não indicada pela fiscalização. 
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7. DAS PENALIDADES 

 

Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas na Lei 8.666/93, 

seção II, artigos 86 a 88. Sendo as seguintes sanções a serem aplicadas: 

 

       I - advertência;  

 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;  

 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;  

 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Os recursos necessários ao custeio de que trata este Projeto Básico correrão à conta do 

orçamento da SME, conforme demonstrado no Anexo VI. 

 

9– DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

 

A Secretaria Municipal de Educação não arcará com qualquer ônus financeiro 

referente aos serviços que serão executados pela CONTRATADA, correndo, por conta 

dessa, os custos decorrentes das obrigações previstas no presente contrato.  

 

9.1 O preço dos serviços prestados pela CONTRATADA, descritos neste Contrato, 

será acobertado, exclusivamente, pelo percentual, a ser estipulado em contrato, das 

taxas de inscrição pagas pelos candidatos ao concurso público, independente de 

número mínimo de inscritos, que será recolhida no ato da inscrição. 

 

9.2 A CONTRATADA arcará com o valor das inscrições dos candidatos que tiverem 

os pedidos de isenção deferidos, conforme legislação vigente.  

 

9.3 Para a perfeita execução do objeto licitado, a SME efetuará o repasse percentual do 

valor pactuado em contrato, mediante ordem bancária creditada em conta corrente, 

agência e banco indicados, parceladamente, após a conclusão e recebimento dos 

serviços estabelecidos para cada etapa, devidamente atestados pela COMISSÃO, de 

acordo com o cronograma abaixo: 
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9.3.1 cinquenta por cento até oito dias úteis após a conclusão das inscrições, mediante 

entrega do banco de dados contendo a relação de todos os candidatos regularmente 

inscritos no Concurso Público em meio magnético (CD, DVD, BLURAY, PENDRIVE 

etc). 

 

9.3.2 trinta por cento após aplicação das provas objetivas; 

 

9.3.3 dez por cento após resultado definitivo da prova objetiva; 

 

9.3.4 dez por cento até 15 quinze dias úteis após a publicação no Boletim Oficial da 

PMDC da homologação do resultado do concurso. 

 

10 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 

 

Caberá à licitante vencedora garantir a completa e efetiva consecução do objetivo 

explicitado neste Projeto Básico, com a observância das normas legais incidentes e das 

disposições que se seguem. 

 

10.1. Dos editais, avisos e comunicados   

 

10.1.1. Elaborar e submeter à aprovação prévia da SME, com antecedência mínima de 

dois dias úteis, os editais, avisos e comunicados a seguir relacionados: 

 

a)  abertura das inscrições;  

b)  convocação para as provas objetivas; 

c)  resultado final em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação e a 

respectiva classificação de todos os candidatos habilitados, por emprego, 

inclusive a dos portadores de necessidades especiais, e a segunda, a 

pontuação e a respectiva classificação desses últimos, sempre pela ordem 

decrescente da nota obtida; 

d)  divulgação dos resultados da avaliação dos recursos; 

e)  convocação para perícia médica dos candidatos habilitados que se 

declararam portadores de necessidades especiais; 

f)  resultado final da perícia médica para os candidatos habilitados que se 

declararam portadores de necessidades especiais. 

 

10.1.2. Publicar no Boletim Oficial da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias os 

editais relacionados no subitem 10.1.1., alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, e “f” na íntegra, 

de acordo com a formatação e dimensões oficiais Municipais. 
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10.2.3  Publicar o extrato do edital constante da alínea “a” do subitem 10.1.1., em 

jornal diário de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, comunicando que o seu 

inteiro teor estará disponibilizado no Boletim Oficial da Prefeitura Municipal de 

Duque de Caxias e, por meio eletrônico, nas páginas da CONTRATADA e da SME, 

com antecedência mínima de sete dias, da data de início das inscrições. 

 

10.1.4. Publicar, em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, os 

comunicados relativos aos editais de convocações para as provas e anúncios de que os 

resultados provisórios e finais estarão disponíveis no endereço eletrônico da 

CONTRATADA. 

 

10.1.5. Publicar no endereço eletrônico da CONTRATADA, todos os editais, avisos e 

comunicados relacionados no subitem 10.1.1., bem como gabaritos provisórios e 

finais. 

 

10.1.6. Republicar, quando necessário for, quaisquer dos editais, avisos e comunicados 

previstos no item 10.1., nos moldes e vias em que foram publicados originalmente.  

 

10.1.7. Arcar com todos os custos relativos às publicações e republicações constantes 

deste Termo de Referência, à exceção das republicações causadas pela CDRJ. 

 

10.2   Das inscrições 

 

10.2.1 As inscrições para o concurso público deverão ser abertas pelo período de vinte 

dias e realizadas exclusivamente por intermédio da internet, no endereço eletrônico da 

CONTRATADA, disponível vinte e quatro horas, ininterruptamente, durante todo o 

período de inscrição. 

 

10.2.2 Os valores das taxas de inscrição serão recolhidos, por meio de conta 

corrente específica para o presente edital, aberta na Caixa Econômica Federal,  

mediante Boleto Bancário em favor da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 

emitido no ato da inscrição, cujo pagamento poderá ser efetuado em qualquer 

estabelecimento bancário, em moeda corrente, ou compensação bancária proveniente 

de conta de titularidade do próprio candidato.  

10.2.2.1 O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 
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10.2.3 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que estiver inscrito 

no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for 

membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 

2007. 

 

10.2.4 O candidato que desejar solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição 

deverá indicar no formulário de inscrição tal intenção, informando obrigatoriamente o 

Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico e declarando que 

atende às condições estabelecidas no subitem 10.2.3. 

 

10.2.5 A empresa CONTRATADA verificará a veracidade das informações prestadas 

pelo candidato juntamente ao órgão gestor do CadÚnico e terá decisão terminativa 

sobre a concessão ou não do benefício. 

 

10.2.5 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada, no endereço 

eletrônico da CONTRATADA e também no da CDRJ. 

 

10.2.6  Não haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa 

de inscrição. 

 

10.2.7 Deverá ser disponibilizado, pela CONTRATADA, pelo menos um posto de 

inscrição equipado, no mínimo, com cinco computadores com acesso ao endereço 

eletrônico, cinco impressoras e demais suprimentos, para utilização por candidatos, na 

cidade de Duque de Caxias – RJ, no 1º Distrito. 

 

10.2.8. Os postos de inscrição previstos no item anterior deverão servir também para 

obtenção de 2ª via de boleto bancário, impressão de cartões de confirmação e demais 

serviços relacionados ao presente Concurso Público. 

 

10.2.9 Será aceita mais de uma inscrição por candidato, contudo, quando para o 

mesmo cargo prevalecerá a mais recente.  
 

10.3. Da produção de materiais necessários à inscrição 

 

Elaborar e disponibilizar no endereço eletrônico da CONTRATADA, com opção para 

impressão, os seguintes materiais: 
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a)  manual do candidato, contendo o edital de abertura de inscrições, 

cronograma, conteúdo programático e outras informações de interesse dos 

candidatos; 

b)  instruções para o recolhimento da taxa de inscrição por meio do Boleto 

Bancário; 

c)     boleto bancário com código de barras e com a opção de preenchimento on 

line e impressão; 

d) ficha e recibo de inscrição. 

 

10.4. Do cadastramento dos candidatos 

 

10.4.1. Compor cadastro geral dos candidatos inscritos, a partir das informações 

contidas nas fichas de inscrição e digitadas em sistema de processamento eletrônico. 

 

10.4.2. Elaborar listas dos candidatos inscritos em ordem alfabética, contendo os 

seguintes dados: número de inscrição, nome do candidato, número do documento de 

identidade, número do CPF, área/especialidade, horário e local onde farão as provas. 

10.4.2.1. Elaborar listas dos candidatos que tiveram as inscrições indeferidas, contendo 

os seguintes dados: número de inscrição, nome do candidato, número do documento de 

identidade, número do CPF e área/especialidade. 

 

10.4.3. As listas constantes do subitem anterior deverão ser remetidas em meio 

magnético aos representantes da COMISSÃO. Caso haja necessidade, a SME poderá 

solicitar à CONTRATADA a impressão e envio dessas listas.  

 

10.4.4. Deverão acompanhar as listas, de que trata o subitem 10.4.3., as seguintes 

informações estatísticas, graficamente organizadas: número de candidatos inscritos por 

vaga de cada área/especialidade e número de candidatos inscritos portadores de 

necessidades especiais por área/especialidade. 

 

10.4.5. Durante o processo seletivo, os candidatos deverão encaminhar as alterações de 

endereço para a CONTRATADA, que as comunicará à SME e, após o encerramento 

do concurso, diretamente à SME. 

 

10.5. Do atendimento aos candidatos 

 

10.5.1. Colocar à disposição dos candidatos, sem quaisquer ônus, equipe treinada de 

atendimento, a fim de orientá-los em todas as etapas do concurso, por meio de e-mail, 

fax, telefone, carta e/ou pessoalmente no mesmo local descrito no item 10.2.7. 
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10.5.2. Os questionamentos formulados pelos candidatos deverão ser respondidos em 

tempo hábil, para garantir a participação desses nas etapas relacionadas à consulta. 

 

10.5.3. Encaminhar cartão de convocação para a realização das provas a todos os 

candidatos inscritos, contendo: nome, número do documento de identidade, local de 

realização das provas, número de inscrição, característica da vaga (ampla concorrência 

ou reservada a portador de necessidades especiais) e área/especialidade para a qual 

concorre, bem como deferimento ou não de condições especiais para a realização das 

provas.  

 

10.5.4. Os cartões deverão ser encaminhados no prazo mínimo de sete dias de 

antecedência para a realização das provas, por meio postal, e a comunicação da 

remessa deve ser realizada por e-mail, caso conste na ficha de inscrição. 

 

10.5.5. Disponibilizar no endereço eletrônico da CONTRATADA consulta ao local de 

provas por número de inscrição, CPF ou RG de candidato, permitindo obter 

informações idênticas às contidas no cartão de que trata o subitem 10.5.3. 

 

10.6. Das provas 

 

10.6.1. Os portadores de necessidades especiais participarão em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à 

avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas, e à 

nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

 

10.6.2. A CONTRATADA deverá especificar os conteúdos programáticos das provas 

em conjunto com a SME.  

 

10.6.3. A CONTRATADA deverá elaborar provas especiais para candidatos 

portadores de necessidades especiais, indicadas no formulário de inscrição. 

10.6.4. As provas objetivas deverão conter questões inéditas, de múltipla escolha e 

devem ser 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. 
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10.6.5 Os membros das bancas devem elaborar de forma isolada as questões, de modo 

a assegurar que nenhum deles obtenha conhecimento do conteúdo global a ser 

aplicado. 

 

10.6.6. As questões elaboradas deverão ser submetidas a uma banca de críticos, 

composta por profissionais distintos da banca de elaboração, para verificação da 

correta formulação das questões. 

10.6.7. A CONTRATADA deverá comparar os gabaritos fornecidos pela banca de 

elaboração com os gabaritos da banca de críticos e, em caso de divergências, a banca 

de elaboração deverá reformular a questão.  

 

10.6.8. As questões elaboradas deverão compor um banco que permita o 

embaralhamento aleatório das questões, por sistema de processamento 

computadorizado, de modo a permitir, no mínimo, 4 (quatro) tipos de gabaritos 

diversificados para cada área/especialidade. 

 

10.6.9. Deverá ser adotado mecanismo de segurança de identificação do candidato que 

permita à CONTRATADA, no momento da convocação para a posse, a análise e 

emissão de laudo técnico para comprovar se o candidato é o mesmo que realizou a 

prova.  

10.6.10. As folhas de respostas das questões das provas objetivas deverão ser 

personalizadas e identificadas por meio do mecanismo de segurança previsto no 

subitem 10.10. 

 

10.6.11. As folhas de respostas das provas objetivas deverão ser adequadas ao sistema 

de correção e avaliação por meio de leitora óptica e sistema de processamento de 

dados. 

 

10.6.12. O preenchimento e a assinatura do candidato na folha de respostas serão 

feitos, obrigatoriamente, à tinta. 

 

10.6.13. 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, no mínimo, dez 

pontos. 



 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EDUCACIONAIS  

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 

 

 
 

 

 

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 – 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ 

CEP: 25.071-120 - Tel.: 2652-4483 / 2771-5870 ramal 230 

10.6.14. O caderno de questões deverá conter espaço próprio para rascunho. 

10.6.15. Os cadernos de provas e as folhas de respostas deverão conter todas as 

instruções necessárias à realização da prova. 

 

10.6.16. A CONTRATADA deverá montar, imprimir, conferir, embalar, lacrar os 

cadernos de questões e produzi-los em quantidade suficiente às necessidades do 

concurso público. 

 

10.6.17. Todo material impresso deverá ser produzido em parque gráfico próprio ou 

contratado, com acesso restrito a membros da COMISSÃO e à equipe da 

CONTRATADA. 

 

10.6.18. A impressão das provas e a leitura óptica das folhas de respostas poderão ser 

acompanhadas in loco por membros da COMISSÃO. 

 

10.6.19. Os gabaritos das provas objetivas deverão ser divulgados na página da 

CONTRATADA, conforme data estabelecida no cronograma de atividades. 

 

10.7      Da aplicação das provas e dos títulos 

 

10.7.1 As provas deverão ser aplicadas em quatro períodos (manhã e tarde / 

manhã e tarde), preferencialmente em dois domingos subsequentes; 

 

10.7.2. 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 pelos portadores de necessidades especiais, 

e sinalização para orientar a movimentação dos candidatos no dia das provas. 

 

10.7.3. Os locais indicados para a aplicação das provas devem, antes de serem 

confirmados junto aos candidatos, ser submetidos à SME, com endereço completo de 

cada local, para avaliação quanto aos aspectos de localização e facilidade de acesso, 

considerando-se a utilização de transporte coletivo pelos candidatos.  

 

10.7.4. Os locais indicados devem ser, preferencialmente, os estabelecimentos de 

ensino, localizados nas zonas centrais dos municípios de Duque de Caxias, Rio de 

Janeiro, Niterói e outros mais que se fizerem necessários. 
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10.7.5. Todos os locais deverão dispor de banheiros femininos e masculinos, 

bebedouros coletivos, assentos, iluminação e ventilação adequados. 

 

10.7.6. Em cada local de prova deve haver, pelo menos, uma sala específica para 

lactantes. 

 

10.7.7. Havendo necessidade, a CONTRATADA deverá disponibilizar nos locais de 

prova sala específica para candidatos que solicitaram condições especiais nos termos 

do subitem 10.6.1.  

 

10.7.8. A SME poderá recusar locais indicados e solicitar nova indicação, caso os 

subitens 10.7.1. e 10.7.2. não sejam atendidos. 

 

10.7.9 Os títulos deverão ser entregues IMPRETERIVELMENTE no primeiro 

dia de aplicação das provas, NÃO sendo de forma alguma aceita a entrega 

extemporânea.  

 

10.8. Do pessoal da CONTRATADA 

 

10.8.1. As bancas examinadoras, para a elaboração e correção das questões de provas, 

deverão ser compostas por profissionais de nível superior, com especialização, de 

preferência doutores catedráticos, de notório saber e ilibada reputação. 

10.8.1.1. A SME 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. 

10.8.2. Cada membro componente das bancas examinadoras deverá assinar termo de 

compromisso, a fim de garantir o sigilo em cada etapa do concurso, e declarar que não 

tem conhecimento da participação de parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro 

grau, no certame e não possuir qualquer vínculo profissional e pessoal com instituições 

que ofereçam cursos preparatórios para concursos. 

10.8.3. A CONTRATADA deverá selecionar e treinar profissionais em número 

suficiente que garanta o atendimento aos candidatos, em cada etapa do certame, 

conforme previsto nos subitens 10.5 e 10.6.  
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10.8.4. A CONTRATADA deverá selecionar e capacitar os fiscais, que atuarão na 

aplicação dos instrumentos de avaliação, inclusive com treinamento específico para 

proceder à identificação dos candidatos. 

 

10.8.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe para aplicação das provas 

objetivas composta minimamente por: um fiscal para cada vinte candidatos e, no 

mínimo, dois por sala; dois fiscais para acompanhar os candidatos ao banheiro e ao 

bebedouro, munidos de detector de metal, para cada grupo de até trezentos candidatos; 

três fiscais para recebimento de aparelhos eletrônicos para até setecentos candidatos; 

quatro serventes para cada local de prova; pelo menos dois seguranças por local de 

prova; e um coordenador por local de prova. 

 

10.8.6. A CONTRATADA deverá prever atendimento médico adequado às 

necessidades do concurso público. 

10.8.7. Disponibilizar pelo menos um representante da empresa realizadora do 

concurso para gerenciar a aplicação das provas. 

 

10.8.8. Dispor de Assessoria Técnica, Jurídica e Linguística em todas as etapas do 

concurso, para fins de elaboração de editais, avisos, comunicados, instruções aos 

candidatos e demais documentos necessários. 

 

10.9. Dos recursos 

 

10.9.1. A 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), referentes ao concurso público. 

 

10.9.2. A interposição de recursos dar-se-á por meio de formulário próprio, disponível 

no endereço eletrônico da CONTRATADA, com o preenchimento e envio on line para 

a CONTRATADA, mediante recibo. 

 

10.9.3. Será admitido recurso quanto: 

 

- ao indeferimento da inscrição; 

- às questões das provas objetivas e gabaritos preliminares; 

- ao resultado das provas. 
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10.9.4. Admitir-se-á recurso para os eventos referido no subitem anterior, devidamente 

fundamentado. 

 

10.9.5. As demais orientações serão definidas em conjunto com a CDRJ e constarão 

nos respectivos editais. 

 

10.10. Dos mecanismos de segurança 

 

10.10.1. As áreas internas da CONTRATADA onde serão elaboradas as provas 

deverão possuir acesso restrito, mediante controle de identificação digital, vedado 

qualquer tipo de comunicação externa, devendo ser utilizados computadores não 

conectados às redes interna e externa. 

 

 

10.10.2. Os cadernos de provas deverão ser impressos, lacrados e acondicionados 

em envelopes de plástico opaco, com lacre inviolável, devendo ser guardados em 

ambiente seguro da CONTRATADA, com antecedência máxima de cinco dias da 

aplicação das provas. 

 

10.10.3. O material de aplicação das provas deverá estar acondicionado em malotes de 

lona inviolável, devidamente lacrados e com cadeado, para o transporte aos locais das 

provas, devendo ser aberto na presença dos candidatos, mediante termo de abertura, no 

momento da aplicação das provas.  

 

10.10.4. Deverão ser proibidos, nos locais de aplicação das provas, o acesso de 

candidatos portando equipamentos eletrônicos e utensílios a serem definidos no edital 

do concurso. 

 

10.10.5. A CONTRATADA deverá utilizar detectores de metais nas salas de aula, 

onde os objetos eletrônicos deverão ser guardados em sacos plásticos lacrados e 

identificados. 

 

10.10.6. A CONTRATADA deverá dispor de todos os meios necessários a assegurar 

absoluto sigilo e segurança em todas as etapas do certame, desde a elaboração das 

questões de provas até a homologação dos resultados finais do concurso público. 

 

10.10.7.  A SME poderá realizar diligência, antes da assinatura do contrato, para 

verificar a capacidade técnico-operacional da CONTRATADA, especialmente quanto 

ao subitem 4.10.1. 
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10.11. Da infraestrutura e logística da CONTRATADA 

 

10.11.1.  A CONTRATADA deverá possuir infraestrutura e sistema logísticos 

mínimos e compatíveis com a execução deste objeto, composta de, no mínimo: 

 

a) Parque computacional para processamento rápido e armazenamento 

seguro dos dados, compostos por leitoras ópticas, servidores, roteadores e 

sistemas backup; 

b) Sistema de processamento eletrônico para compor o cadastro geral dos 

candidatos inscritos; 

c) Parque gráfico próprio contendo: impressoras de alto desempenho que 

garantam a qualidades dos trabalhos com grampeamento e sem manuseio 

de documentos; 

d) O parque gráfico deverá ainda possuir sistema de segurança contendo: 

controle de acesso de pessoas e veículos; vigilância por CFTV com 

filmagem em todos os ambientes internos e externos do parque gráfico, 

sistema de alarme e monitoramento; 

e) Segurança e vigilância 24 vinte e quatro horas; 

f) Sistemas informatizados de digitalização das provas; 

g) Cofre protegido por sistema de segurança para a guarda dos arquivos 

magnéticos e físicos das questões e provas impressas; 

 

10.11.2.  Por ocasião da análise das propostas de técnica e preços, o Pregoeiro e a 

equipe de apoio poderão realizar diligências para verificar o cumprimento das 

exigências mínimas constantes do subitem 10.11.1, podendo, no caso do não 

atendimento, desclassificar a proposta da licitante. 

 

10.12. Dos resultados 

 

10.12.1. Efetuadas as correções, a CONTRATADA deverá encaminhar diretamente à 

SME as listagens de candidatos, com os resultados das provas, em duas vias, impressas 

e em meio magnético compatível com a plataforma Windows, conforme discriminado 

a seguir: 

 

a)  habilitados, em ordem alfabética, por área/especialidade, contendo: 

número de inscrição, nome, número do documento de identidade e 

classificação; 
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b)  habilitados, em ordem de classificação, por área/especialidade, 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)  portadores de necessidades especiais habilitados em ordem alfabética, por 

área/especialidade, contendo número de inscrição, nome, número do 

documento de identidade e classificação; 

e)  portadores de necessidades especiais habilitados em ordem classificatória, 

por área/especialidade, contendo número de inscrição, nome, número do 

documento de identidade e classificação; 

f)  relação dos candidatos habilitados, por área/especialidade, em ordem 

alfabética, com endereço, telefone e e-mail; 

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

 

10.12.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar em seu endereço eletrônico e 

também no da CDRJ todos os resultados dos candidatos, com busca por nome, número 

de inscrição, RG e/ou CPF. 

 

10.13. Deslocamento, transporte, postagem, taxa bancária, publicações, encargos, 

tributos e outros. 

 

10.13.1. A CONTRATADA arcará com todas as despesas decorrentes do 

deslocamento do pessoal de apoio, coordenação e fiscalização; do transporte de todo o 

material relativo ao concurso; da postagem de comunicados; das taxas e tarifas 

bancárias; da publicação e republicação de editais, desde que não causada pela SME, 

avisos e comunicados; bem como dos encargos, tributos, impostos e outras despesas. 

 

11 REQUISITOS GERAIS 

 

Além das obrigações previstas neste Termo de Referência, deverá a CONTRATADA: 

 

11.1.  Iniciar os serviços, objeto do contrato, em até dois dias após a data de 

assinatura do instrumento contratual, a fim de cumprir o cronograma das etapas do 

concurso, mediante a realização de reunião entre representantes da SME e da 

CONTRATADA, em que serão tratados assuntos relacionados ao planejamento 

preliminar, a ser submetido à apreciação da SME, discriminando e detalhando todos os 

procedimentos a serem adotados relativamente a: elaboração de editais e divulgação, 

inscrições de candidatos, inclusive portadores de necessidades especiais, 
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cadastramento dos candidatos, seleção dos profissionais que comporão a banca 

examinadora, critérios para elaboração de conteúdos e questões das provas, confecção 

dos cadernos de provas e folhas de resposta, reprodução do material, logística para a 

aplicação das provas, aplicação das provas, métodos de segurança a serem empregados 

para a elaboração das provas, para a identificação dos candidatos e para a aplicação 

das provas, avaliação das provas, divulgação dos resultados das provas, 

encaminhamento de pedidos de vista e recursos, apreciação dos recursos, serviços de 

informação e apoio aos candidatos.  

 

11.2.  Prestar pronto atendimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou 

jurídicas, públicas ou privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto ao regulamento 

do concurso, tornando disponíveis, para tanto: pessoas, linha telefônica, correio 

eletrônico (e-mail), fax, internet, correspondência e outros. 

 

11.3.  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 e lisura. 

 

11.4.  Apresentar à SME, dentro dos prazos estabelecidos, as relações de 

candidatos aprovados e classificados no concurso. 

 

11.5.  Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

 

11.6.  Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução 

irregular do contrato, correndo às  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. 

 

11.7.  Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza 

trabalhista, previdenciária, tributária, 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 trabalho do pessoal que 

venha a ser contratado para a execução de serviços incluídos no objeto do contrato. 

 

11.8.  Solicitar a prévia e expressa aprovação da SME quanto aos procedimentos a 

serem adotados e características do concurso, em todas as suas etapas. 
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11.9.  Assegurar todas as condições para que a SME fiscalize a execução do 

contrato. 

11.10.    Responsabilizar-se por qualquer fato, ação ou omissão que leve à anulação do 

concurso público, arcando com todos os ônus dele decorrentes, desde que comprovada 

a sua culpa. 

 

11.11.     Designar responsáveis pela instauração e condução do processo seletivo. 

 

11.12. Elaborar provas especiais para candidatos portadores de necessidades 

especiais, indicadas no formulário de inscrição. 

 

11.13. Elaborar o Edital do Concurso, inclusive quanto ao conteúdo programático. 

 

11.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do futuro contrato, salvo 

mediante prévia e expressa autorização da SME. 

 

12 VIGÊNCIA 

 

O contrato terá prazo de vigência de doze meses a contar da data de sua assinatura, 

sendo prorrogável na forma da legislação vigente, para a consecução do objeto 

contratado.  

 

13            DOS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE PROJETO BÁSICO 
 
13.1 - Anexo I – Dos serviços; 

13.2 - Anexo II – Das etapas do concurso; 

13.3 - Anexo III – Do quantitativo de vagas por cargo; 

13.4 - Anexo IV – Dos vencimentos e jornada de trabalho; 

13.5 - Anexo V – Do cronograma; 

13.6 - Anexo VI – Da dotação orçamentária; 

13.7 - Anexo VII – Da forma de apresentação envelopes; 

13.8 - Anexo VIII – Dos critérios de avaliação da Técnica; 

13.9 - Anexo IX – Dos critérios de avaliação do Preço; 

13.10 - Anexo X – Dos Critérios de Peso; 
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13.11 - Anexo XI – Da fórmula final de avaliação Técnica + Preço; 

13.12 - Anexo XII – Dos critérios de desempate. 
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A N E X O I 

 

Dos serviços 
 
 

Nº. DESCRIÇÃO CARGOS 
PERFIS 

NÍVEL 

SUPERIOR 

PERFIL 
NÍVEL 
MÉDIO 

VAGAS 

AC 
VAGAS 

PD 
TOTAL  

  01 

Serviços técnicos especializados 

em  processos de seleção de 

recursos humanos por meio de 

concurso público 

07 04 03 724 

  
  

77 
  
  

801 
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ANEXO II 

Das etapas do concurso 

 

O concurso público será constituído de três etapas, assim constituídas: 

 

Fase Provas  Disciplinas Questões Caráter 

 

Objetiva  

Específico da Disciplina 35 

Eliminatório e 

Classificatório 1ª 

Fundamentos Teórico-

metodológicos e Político-

filosóficos da Educação 

10 

História e Geografia municipal 5 

 Discursiva*  Pertinente à área de formação 1 

2ª Títulos - - Classificatório 

 

*não se aplica ao cargo de Auxiliar Administrativo. 
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ANEXO III 

 

Do quantitativo de vagas por cargo 

 

 

CARGO FORMAÇÃO PD AC TOTAL HABILITAÇÃO 

Professor II Áreas integradas 30 300 330 

Formação de professores, em 

nível médio; ou Pedagogia com 

habilitação em Magistério para 

Séries Iniciais. 

Professor I 

Português 3 29 32 

Licenciatura na disciplina 

específica 

Inglês 2 18 20 

Artes 2 17 19 

Educação Física 3 30 33 

História 3 21 24 

Matemática 3 28 31 

Geografia  3 27 30 

Ciências 3 24 27 

Professor de 

Informática 

Educativa 

Áreas integradas 10 90 100 

Formação de professores, em 

nível médio; ou Pedagogia com 

habilitação em Magistério para 

Séries Iniciais; ou outras 

licenciaturas na área de educação 

com aperfeiçoamento de no 

mínimo 120 horas em 

Informática Educativa. 

Professor I - 

Educação 

Especial 

Educação 

Especial 

 

- 
9 9 

Licenciatura com habilitação em 

Educação Especial; ou 

Licenciatura e Pós-Graduação 

em Educação Especial, ou 

Inclusiva; Licenciatura e Curso 

de Formação de Professores para 

Educação Especial na 

modalidade Estudos Adicionais.  

Professor 

Especialista 

Orientação 

Educacional 
3 23 26 

Graduação em Pedagogia com 

habilitação específica para o 

cargo que concorre ou 

Licenciatura com Pós-graduação 

na área pretendida. 

Orientação 

Pedagógica 
3 23 26 
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Estimulador 

Materno-

Infantil 

Áreas Integradas 5 45 50 

Formação de professores, em 

nível médio; ou Pedagogia com 

habilitação em Magistério para 

Séries Iniciais. 

Auxiliar 

Administrativo 
Áreas Integradas 4 40 44 Nível Médio 
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ANEXO IV 

 

Dos vencimentos iniciais mensais e jornada de trabalho 

 

CARGOS NÍVEL ESCOLARIDADE 
BASE 

(R$) 

FUNDEB 

(R$) 

TOTAL 

(R$) 

CH 

Professor Docente II 1 MÉDIO 1.807,66 155,09 1.962,75 22,5 

Professor Docente I 4 SUPERIOR 2.539,63 155,09 2.694,72 15 

Professor Especialista 1 SUPERIOR 2.539,63 155,09 2.694,72 16 

Professor Docente I – 

Educação Especial 
4 SUPERIOR 2.539,63 155,09 2.694,72 

15 

Professor de Informática 

Educativa 
1 

MÉDIO 
3.615,32 155,09 3.770,41 

30 

Estimulador Materno Infantil 1 MÉDIO 1.807,66 155,09 1.962,75 40 

Auxiliar Administrativo 1 MÉDIO 1.100,00 - 1.100,00 30 
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A N E X O V 

 

DO CRONOGRAMA 

 

 

Evento Dias 

Assinatura do Contrato D 

Reunião inicial entre representantes da CDRJ e da contratada D+2 

Encaminhamento à CDRJ de proposta de Edital de abertura de inscrições D+5 

Retorno à contratada do Edital aprovado pela CDRJ D+13 

Publicação do Edital de abertura de inscrições no DOU e o respectivo extrato em 

jornal diário de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro 
D+17 

Abertura das inscrições D+24 

Encerramento das inscrições D+44 

Término do prazo para recebimento das taxas de inscrição D+45 

Disponibilização do rol dos inscritos e outras informações  D+55 

Publicação de Edital de Convocação para as provas  D+60 

Aplicação das provas e entrega dos Títulos D+70 

Divulgação do gabarito das provas objetivas D+72 

Início do prazo para recursos ao gabarito e aplicação das provas D+72 

Fim do prazo para recursos ao gabarito e aplicação das provas  D+75 

Divulgação do resultado dos Títulos D+75 

Prazo para recursos ao resultado dos Títulos D+83 

Divulgação do gabarito definitivo e do resultado dos Títulos na internet  D+86 

Publicação de Edital de resultado final do concurso e apresentação das listas de 

resultados finais e provisórios à CDRJ 
D+91 

Publicação de Edital de Convocação para perícia médica dos candidatos 

habilitados que se declararam portador de necessidades especiais 
D+92 

Publicação de Edital de resultado final na perícia médica para os candidatos 

habilitados que se declararam portador de necessidades especiais e apresentação 

das lista de resultado final à CDRJ 

D+102 

 

         Os prazos que envolverem apenas a SME e a contratada poderão ser dispensados. 
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A N E X O VI 

 

Da dotação orçamentária 

 

 

P.T.: 12.122.0001.2300 

N.D.: 33.90.39.00 

Fontes: 00 
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A N E X O VII 

 
FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
 
a) ENVELOPE DE HABILITAÇÃO: 

 HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS  

        CONCORRÊNCIA Nº: XXX/2014 
        NOME DA EMPRESA LICITANTE: 
 
b)  ENVELOPE DA PROPOSTA TÉCNICA 
        PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 02 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS  
        CONCORRÊNCIA Nº: XXX/2014 
        NOME DA EMPRESA LICITANTE: 
 
c)  ENVELOPE DA PROPOSTA FINANCEIRA: 
        PROPOSTA FINANCEIRA – ENVELOPE Nº 03 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS  
        CONCORRÊNCIA Nº: XXX/2014 
        NOME DA EMPRESA LICITANTE: 
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A N E X O VIII 

 

Quanto aos critérios de avaliação da TÉCNICA - IT. 

 

FATOR A: 

 

Realização de ÚNICO concurso público simultaneamente em mais de uma cidade: 

 

2 atestados = 1 pt; 

de 3 a 7 atestados = 3 pts; 

acima de 7 atestados = 5 pts. 

 

Comprovação: Atestado de Capacidade Técnica, comprovando a realização dos serviços nas 

diversas localidades, devidamente registrados no Conselho Regional de Administração – 

CRA - de origem e com Registro de Comprovação de Aptidão – RCA - dentro do prazo de 

validade. 

 

FATOR B: 

 

Experiência da licitante na realização de concursos públicos com grande número de 

candidatos, limitado a 4 atestados ou 20 pontos:  

 

de 50.000 a 80.000 inscritos = 1 pt; 

de 80.001 a 110.000 inscritos = 2 pts; 

de 110.001 a 150.000 inscritos = 3 pts; 

acima de 150.001 inscritos =  5 pts.  

 

Comprovação: Atestado de Capacidade Técnica, comprovando a realização dos serviços nas 

diversas localidades, devidamente registrados no Conselho Regional de Administração – 

CRA - de origem e com Registro de Comprovação de Aptidão – RCA - dentro do prazo de 

validade. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EDUCACIONAIS  

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
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A N E X O IX 

 

Quanto aos critérios de avaliação do PREÇO - IP. 

 

FATOR C: 

 

Total de Pontos de Preços (TTP-M): 

 

Nível Médio  

 

até  R$ 60,00 = 4 pts; 

de R$ 60,01 a R$ 80,00 = 2 pts; 

acima de R$ 80,01 = 1 pt. 

 

FATOR D: 

 

Total de Pontos de Preços (TTP-S): 

 

Nível Superior  

 

até  R$ 80,00 = 4 pts; 

de R$ 80,01 a R$ 100,00 = 2 pts; 

acima de R$ 100,01 = 1 pt. 

 

FATOR E: 

 

Total de Pontos de Repasse do Produto à PMDC do total arrecadado: 

 

até  5% = 1 pts; 

de 6 % a 11% = 2 pts; 

de 12% a 17% = 4 pt; 

de 18% em diante = 6 pts. 
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A N E X O X 

 

Para efeito da avaliação final das Propostas de “Técnica e Preço”, serão definidos os critérios de 

“peso” 6 (seis) para o IT e de “peso” 4 (quatro) para o IP, é de: 

 

 

Índice Técnico (IT) = (Fator A + Fator B)  

Índice Preço (IP)  = ({[Fator C + Fator D] : 2} + Fator E)  
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A N E X O XI 

 

O Valor da Avaliação Final (AF) das propostas de “Técnica e Preço” será obtido pela aplicação 

da fórmula a seguir: 

 

 

AF = (ITx6) + (IPx4), sendo: 

 

AF = Avaliação final 

IT = Índice Técnica 

IP = Índice Preço 
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A N E X O XII 

 

 

Em caso de empate entre concorrentes, os critérios de desempate serão os seguintes: 

 

 

1º critério – maior pontuação dentro do Fator “E”; 

2º critério – maior pontuação dentro do Fator “A”; 

3º critério – maior pontuação dentro do Fator “C”; 

4º critério – maior pontuação dentro do Fator “D”; 

5º critério – maior pontuação dentro do Fator “B”. 

 



 Livro: 
 Termo: 
 Espécie: 
 
 TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DUQUE DE 
CAXIAS, ATRAVÉS DA 
________________________, E _____________, 
ORIUNDO DO _____________ Nº 
_______/______. 

 
Aos ______ dias do mês de _____________ do ano de _____, o MUNICÍPIO DE 
DUQUE DE CAXIAS, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO, localizado na 
Alameda Dona Esmeralda, nº 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias, RJ, neste ato 
representado por seu Prefeito,      , que delega competência através do Decreto nº 
6.028 de 31/05/2011      , Secretária Municipal de , e de outro lado 
____________________, localizada na _______________________, inscrita no CNPJ 
sob o nº ______________, neste ato representado por seu ________________, 
portador da Carteira de Identificação nº ___________________, e inscrito no CPF/MF 
sob o nº _______________, tendo em vista o constante e decidido no processo 
administrativo nº      /     , doravante simplesmente PROCESSO, é assinado na 
presença das testemunhas ao fim nomeadas o presente Termo, contendo as 
seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – (Legislação Aplicável) 
Este Contrato rege-se por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já entende-
se como integrante do presente termo, especialmente a Lei nº 8.666, de 21/06/93, e 
suas alterações, a Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000, bem como pelos 
preceitos de direito público, pela proposta do Contratado e pelas Cláusulas deste 
Contrato.  
 
Parágrafo Único – O CONTRATADO declara conhecer todas as normas e concorda 
em sujeitar-se às estipulações, sistema de penalidades e demais regras dela 
constantes, ainda que não expressamente transcritas neste Instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – (Objeto) 
O objeto do presente contrato é      , em conformidade com as especificações 
constantes do Edital de Pregão e seus respectivos Anexos. 
 
Parágrafo Único – O objeto será executado com obediência rigorosa, fiel e integral a 
todas as exigências, prazos, condições gerais e especiais, contidas no Edital e na 
Propostas da Contratada, constantes do PROCESSO, bem como nos detalhes e 
instruções fornecidos pelo MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – (Valor e Empenho) 
O valor deste Contrato é de R$ __________ (____________________________). 
 
Parágrafo Único – O valor acima referido correrá à conta do Programa de Trabalho nº 
__________, Código de Despesa nº ___________, Fonte ________, tendo sido 
emitida a Nota de Empenho nº __________. 
 
CLÁUSULA QUARTA – (Prazo) 
O prazo para _________________ é de __________________, contados da 
assinatura deste Contrato. 
 



CLÁUSULA QUINTA – (Forma e Prazo de Pagamento) 
Os pagamentos serão realizados após a regular liquidação da despesa, obedecido o 
disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93. O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias, 
contados da data do atesto do fiscal do contrato devendo ser observado o disposto na 
legislação citada acima e obedecendo o previsto nos parágrafos seguintes. 
 
Parágrafo Primeiro – Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra 
a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, CNPJ nº 29.138.328/0001-50 e 
endereçados à Secretaria Municipal de , mensalmente, a partir do primeiro dia útil 
subsequente à prestação do serviço até o dia 15 (quinze) de cada mês devidamente 
acompanhados do Demonstrativo de Seriços relativamente ao que fora efetivamente 
executado no mês anterior, onde deverão constar os dados necessários à aferição dos 
serviços executados e a apuração do valor faturado. 
 
CLÁUSULA SEXTA – (Obrigações do CONTRATADO) 
São obrigações do CONTRATADO: 
I – Realizar o fornecimento de acordo com todas as exigências contidas no Edital de 
Licitação, seus anexos e no presente Contrato; 
II – Designar um gerente responsável, perante o MUNICÍPIO, por todos os aspectos 
contratuais; 
III – Responsabilizar-se única, integral e exclusivamente, em qualquer caso, por todos 
os danos e prejuízos comprovados, de qualquer natureza, que causar à 
Municipalidade ou a terceiros, decorrentes da execução do presente Contrato, 
respondendo por si e por seus sucessores; 
IV – Responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e 
obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou 
quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como responder por todas as 
despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, por todos os danos e prejuízos 
que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em virtude dos serviços a seu encargo, 
respondendo por si e por seus sucessores; 
V – Manter durante todo o período de execução do CONTRATO as condições de 
habilitação exigidas, sob pena de rescisão do contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – (Obrigações do MUNICÍPIO) 
São obrigações do MUNICÍPIO: 
I – Cumprir fielmente as disposições contidas no Edital de Licitação; 
II – Realizar o pagamento ao CONTRATADO nas condições e datas previstas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – (Fiscalização) 
A Fiscalização da execução do Contrato caberá à Secretaria Municipal de , e, 
notadamente, ao Gerente a ser especificamente designado. Incumbe ao Gerente a 
prática de todos os atos que lhe são próprios, definidos na legislação pertinente, nas 
especificações dos serviços, neste Contrato, inclusive quanto à aplicação das 
penalidades previstas neste Contrato e na legislação em vigor, observados o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
Parágrafo Primeiro – O CONTRATADO declara aceitar os métodos e processos de 
inspeção, verificação e controle adotados pela Fiscalização, obrigando-se a fornecer-
lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações 
indispensáveis ao desempenho de suas atividades. 
 
Parágrafo Segundo – A atuação da Fiscalização em nada restringe a 
responsabilidade única, integral e exclusiva do CONTRATADO, no que concerne aos 
serviços contratados, à sua execução e às conseqüências e implicações, próximas ou 
remotas, perante a municipalidade ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de 



eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implica em co-
responsabilidade do MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA NONA – (Aceitação do Objeto do Contrato) 
A aceitação do objeto previsto neste contrato se dará mediante a avaliação de dois 
servidores do MUNICÍPIO com matrícula, que constatarão se os mesmos atendem a 
todas as especificações contidas no Edital. 
 
Parágrafo Único – Na recusa de aceitação, por não atenderem às exigências do 
MUNICÍPIO, o CONTRATADO deverá ________________, passando a contar os 
prazos para pagamento e demais compromissos do MUNICÍPIO a partir da data da 
efetiva aceitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – (Força Maior) 
Os motivos de força maior que possam impedir o CONTRATADO de cumprir o prazo e 
condições do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento 
protocolizado. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em greve ou 
em ocorrência não comunicada nem aceitas pela Fiscalização nas épocas oportunas. 
Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – (Suspensão da Execução) 
É facultado ao MUNICÍPIO suspender a execução do Contrato e a contagem dos 
prazos diante de justificadas razões de interesse público. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – (Sanções Administrativas) 
Em caso de inexecução contratual, total ou parcial, erro de execução, execução 
imperfeita, mora na execução, qualquer inadimplemento ou infração contratual, o 
CONTRATADO, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, ficará 
sujeito às seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor total do contrato, 
por um período máximo de 30 (trinta) dias úteis; 
c) multa de até 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, após esgotado o 
prazo fixado na alínea anterior; 
d) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração Pública; 
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
Parágrafo Primeiro – A imposição das penalidades de advertência e de multa são de 
competência do Secretário Municipal, ouvido o Gerente do Contrato. 
 
Parágrafo Segundo – As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” do caput desta 
Cláusula podem cumular-se com as das alíneas “b” e “c” e não excluem a 
possibilidade de rescisão unilateral do Contrato. 
 
Parágrafo Terceiro – As multas serão recolhidas ao Tesouro Municipal, no prazo de 3 
(três) dias úteis contados da publicação no Boletim Oficial do ato que as impuser, do 
qual o CONTRATADO terá conhecimento. 
 
Parágrafo Quarto – Se no prazo previsto no parágrafo anterior não for comprovado o 
recolhimento da multa, será promovido o seu desconto da parcela retida ou da 
garantia. Mediante decisão da autoridade contratante. Nenhum pagamento será 
efetuado ao CONTRATADO antes da comprovação do recolhimento da multa ou da 
prova de sua relevação por ato do MUNICÍPIO. 
 



Parágrafo Quinto – As multas não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
exime o CONTRATADO da responsabilidade pelas perdas ou danos decorrentes das 
infrações cometidas. 
 
Parágrafo Sexto – A declaração da suspensão ou de inidoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública somente será aplicada após a ciência do 
CONTRATADO e depois de desprovido recurso cabível ou precluso o prazo para 
oferecê-lo. O prazo da suspensão será fixado segundo a natureza e a gravidade da 
falta cometida, e o interesse do MUNICÍPIO. 
 
Parágrafo Sétimo – As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” do caput desta 
Cláusula são da competência do Prefeito. A declaração de inidoneidade parta licitar a 
contratar considerará a natureza e a gravidade da falta cometida, as faltas e 
penalidades anteriores e os casos de reincidência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – (Rescisão Administrativa) 
A declaração de rescisão deste Contrato, em todos os casos em que ela é admissível, 
operará seus efeitos a partir da publicação do ato administrativo no Boletim Oficial, 
aplicáveis à espécie os artigos 77 e seguintes da nº 8.666/93. 
 
Parágrafo Único – Na hipótese de ser decretada a rescisão administrativa, por culpa 
do CONTRATADO, além das demais sanções cabíveis, ficará ele sujeito à multa de 
até 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – (Recursos) 
Contra as decisões de que resultarem sanções administrativas o CONTRATADO 
poderá: 
a) recorrer ao próprio Secretário Municipal; 
 1 – do ato que aplicar a pena de advertência, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da 
ciência da decisão; 
 2 – do ato que impuser as multas previstas nas alíneas “b” e “c” da Cláusula 
Décima Segunda, no prazo de 10 (dez) dias da ciência da decisão e mediante prévio 
depósito do seu valor, em moeda corrente; 
b) recorrer, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à autoridade superior da decisão proferida 
nos recursos apresentados nos termos da alínea “a”, e do ato que declarar a rescisão 
do Contrato pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
c) pedir reconsideração da decisão que declarar a suspensão do direito ou a 
inidoneidade do CONTRATADO para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação da decisão. 
 
Parágrafo Único – Os recursos e pedidos de reconsideração não têm efeito 
suspensivo, exceto se este lhe for atribuído pela autoridade competente para conhecê-
lo em última instância. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – (Recurso ao Judiciário) 
Serão cobrados em processo os valores correspondentes às importâncias decorrentes 
de quaisquer sanções impostas ao CONTRATADO, bem como os das perdas e danos 
e dos prejuízos sofridos pela Municipalidade em decorrência da má execução ou da 
inexecução do Contrato. Nesse caso 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, das custas judiciais e 
dos honorários de advogados, fixados desde logo em 20% (vinte por cento) do valor 
do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – (Foro) 



O CONTRATADO obriga-se por si e por seus sucessores ao fiel cumprimento de todas 
as cláusulas e condições do presente Contrato, e elege para foro do Contrato o do 
Município de Duque de caxias, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – (Publicação) 
O MUNICÍPIO obriga-se a promover a publicação em extrato, conforme art. 61 § 1º Lei 
Federal 8.666/93, do presente Contrato, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados 
da sua assinatura, no Boletim Oficial, por conta do CONTRATADO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – (Fiscalização Financeira e Orçamentária) 
O MUNICÍPIO providenciará a remessa de cópias autênticas do presente instrumento 
ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro no prazo de 10 (dez) dias, 
contados de sua publicação, sendo mantidas pela Secretaria Municipal de Controle 
Interno Ciência Tecnologia e Sistemas e pela Procuradoria Geral do Município, cópias 
do Termo à disposição dos órgãos de controle interno e externo. 
 
 Este Termo de Contrato é assinado em 5 (cinco) vias de igual teor. 
 
 Duque de Caxias,               de                               de               . 
 

 
      
      

 
____________________ 

Contratado 
 
TESTEMUNHAS: 
1. _________________________________; 
2. _________________________________. 
  

 


