
  
Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPLMS   

 
 

  

  1. - PREÂMBULO 

 

 

 1.1. – A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, localizado na Av. Floripes Rocha, n°. 378, 

Centro, Belford Roxo - RJ, faz saber que, às 11:00 (onze) horas do dia 04 de maio de 2016, através da sua 

Pregoeira, receberá na sala da Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços, situada no 4º. andar, 

sala nº. 406 do Edifício-Sede, os envelopes contendo a Proposta Comercial e a Documentação das empresas, 

interessadas em participar desta Licitação, cujo Edital recebeu o número 0019/2016;  

 1.2. – A realização desta Licitação foi devidamente autorizada, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, conforme o Processo nº. 37/00001411/2016. 

 1.3. – A Licitação que será do TIPO “MAIOR PERCENTUAL DE RETORNO”, na MODALIDADE 

“PREGÃO PRESENCIAL" e reger-se-á pela legislação aplicável à espécie, em especial pela Lei Federal nº. 

10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº. 2.510 de 18 de fevereiro de 2009, com aplicação 

subsidiária da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Lei Complementar 123/2006, observadas as 

alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais; 

 1.4. – A abertura dos envelopes, contendo a proposta das licitantes, terá início às 11:00 (onze) horas do 

dia 04 de maio de 2016. 

 1.5 – O edital poderá ser retirado na íntegra e consultado na Av. Floripes Rocha, 378, sala 406, Centro, 

Belford Roxo, no horário de 08:30 às 17:30 horas de segunda a sexta feira, exceto aos feriados, assim como seu 

aviso foi devidamente publicado nos meios de divulgação previstos no  Decreto Municipal 2.510/2009.  

  

 2. - OBJETO  

 

 2.1. – Contratação, de empresa especializada, com o objetivo de organizar e realizar concurso Público para 

provimento efetivo de cargos de quadro permanente do Município de Belford Roxo, compreendendo a elaboração 

de editais, impressão, coordenação das provas, apresentação do resultado, respostas e eventuais recursos, 

contratação de fiscais, apoio técnico e jurídicos em todas as etapas do certame. 

 

2.2. A Instituição vencedora deste certame deverá desenvolver todas as atividades necessárias à 

preparação e divulgação do edital, cadastramento de candidatos, recebimento do valor das inscrições e prestação 

de contas, preparação, aplicação e correção das provas e julgamento dos recursos, relação final de aprovados, 

além de ministrar o curso de formação previsto, avaliando e certificando a presença e aproveitamento, tudo de 

acordo com a Constituição da República e legislações que regem a espécie. 

2.3. As demais informações pertinentes ao objeto e regras do concurso encontram-no no Termo de 

Referência (Anexo I), que é parte integrante deste edital. 

 3. – FISCALIZAÇÃO CIDADÃ  

  

 3.1. – Qualquer cidadão poderá acompanhar a reunião e fiscalizar seu andamento, desde que não perturbe 

ou impeça a realização dos trabalhos, tudo na forma do art. 4o da Lei de Licitações e art. 37, caput, da Constituição 

da República. 

 

 4. - PRAZO DE EXECUÇÃO 
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4.1. – O prazo de vigência da contratação que decorrer desta licitação será conforme especificações 

contidas no ANEXO I – Termo de Referência.  

 

 5. - TAXA ESTIMADA PELA ADMINISTRAÇÃO  

  

 5.1. – O PERCENTUAL MINIMO DE RETORNO estimado pela Administração para a execução dos 

serviços, objeto deste Pregão é de 10% (dez por cento). 

 

 5.1.1 – O valor da taxas de inscrição fica definido da seguinte forma: 

 

  

TAXA DE INSCRIÇÃO 

 NÍVEL SUPERIOR  R$120,00 (cento e vinte reais) 

 NÍVEL MÉDIO  R$80,00 (oitenta reais) 

 NÍVEL FUNDAMENTAL R$55,00 (cinqüenta e cinco reais) 

  

  

   

 6. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1. – Todas as despesas oriundas dessa contratação correrão por conta dos valores arrecadado com taxa de 

inscrição dos candidatos, que serão depositados em conta corrente da Contratada diretamente. 

6.1.1. A instituição que atenda aos requisitos estabelecidos no presente Edital deverá apresentar proposta 

comercial, comprometendo-se a organizar e executar todas as atividades relativas aos serviços 

especificados, não sendo permitida a subcontratação dos respectivos serviços (exceto gráficos). 

 

6.1.2. A instituição contratada que atenda aos requisitos estabelecidos no presente Termo de Referência, 

deverá apresentar proposta comercial. 

   

   

 7. - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

  

7.1. Poderá participar desta licitação qualquer Instituição com ou sem fins lucrativos, assim definida em seu 

estatuto social ou Contrato Social, desde que atenda às condições de qualificação. 

7.2 - Não serão admitidas à licitação as instituições suspensas do direito de licitar, por qualquer órgão da 

Administração Direta ou Indireta, Pública Federal, Estadual ou Municipal, no prazo e condições do impedimento, as 

declaradas inidôneas, inclusive Fundações e Cooperativas, bem como as que estiverem em regime de dissoluções 

ou liquidação. 

 

7.3 – Não será permitida a participação de mais de uma instituição sob controle acionário, ou de um mesmo grupo 

jurídico ou educacional. 

 

7.4 - Não será permitida, ainda, a participação de licitantes cujos dirigentes, sócios ou componentes de seu quadro 

técnico seja servidor do MUNICÍPIO, de suas sociedades Paraestatais, Fundações ou Autarquias, ou que tenha 

sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta. 
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 8. – REAJUSTAMENTO  

  

 8.1. – Os percentuais que vierem a ser pactuados, por decorrência desta Licitação, serão fixos e 

irreajustáveis, e incluirão todas as despesas e tributos porventura incidentes. 

 

   

 9. – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DA DOCUMENTAÇÃO  

 

 9.1. – A licitante deverá entregar a Pregoeira a sua Proposta Comercial e os seus Documentos de 

Habilitação em envelopes opacos, tamanho ofício, separados, fechados (colados ou lacrados), constando, em seus 

respectivos frontispícios, a razão social, o endereço da proponente e os seguintes dizeres: 

 

 9.1.1. - No envelope contendo a Proposta Comercial:  

  

ENVELOPE “A” 

“PROPOSTA COMERCIAL” 

PREGÃO N°. 0019/2016 

 

 9.1.2. - No envelope contendo a Documentação:  

  

ENVELOPE “B” 

“DOCUMENTAÇÃO” 

PREGÃO N°. 0019/2016 

 

 9.1.3. - Os dois envelopes deverão estar endereçados da seguinte forma:  

A  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO  

A/C da Pregoeira  

Av: Floripes Rocha nº 378 – Sala 406 – Centro - Belford Roxo - RJ  

 

 9.2. – A licitante deverá entregar, juntamente com os envelopes de proposta de preços e habilitação, mas 

de forma avulsa, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados acima, a declaração (ANEXO 

VI) de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº. 10.520, de 

17.07.2002, e do Decreto Municipal nº. 2.510 de 18 de fevereiro de 2009; 

 9.3. – Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e a 

Proposta Comercial da licitante, nenhum outro envelope será recebido, nem tampouco será permitida a sua troca;  

 9.4. – Os envelopes, recebidos em sua totalidade, serão rubricados pela Pregoeira e pelos representantes 

credenciados das licitantes presentes no certame;  

 9.5. – No caso da sessão do pregão vir a ser, excepcionalmente, suspensa antes de cumpridas todas as 

suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda da 

Pregoeira, e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o 

prosseguimento dos trabalhos;  

 9.6. – Todos os documentos de habilitação, apresentados pelas licitantes, deverão estar rubricados por seu 

representante legal ou preposto e numerados em seqüência crescente, também deverá constar índice 

relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa agilizar os procedimentos de 

conferência da documentação, o seu desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante;  

 9.7. – Abertos os envelopes da(s) 1ª(s) classificada(s) no(s) preço(s) de cada item, todos os documentos 

neles contidos deverão ser rubricados pelos representantes das licitantes e pela Pregoeira. 
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 10.- CREDENCIAMENTO 

 

10.1. - Para o credenciamento, far-se-á por meio de instrumento público de procuração específica para o 

presente certame, que lhe dê poderes para formular ofertas e lances verbais, negociar percentual, declarar a 

intenção de interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame e deverão ser 

apresentados o seguinte documento credencial: 

10.1.1. - Entende-se por documento credencial:  

a. estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da 

empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura;  

b. procuração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em 

qualquer fase deste Pregão, juntamente com estatuto/contrato social, identificando/qualificando a pessoa 

que assina o documento.  

 

10.2. A identificação do representante legal ou procurador far-se-á mediante apresentação de original e cópia de 

qualquer documento oficial de identificação que contenha foto, devendo ficar a  cópia do documento nos autos. 

10.3 – A licitante deverá também entregar juntamente com os envelopes de proposta de preços e habilitação, por 

fora do envelope, a declaração (Anexo VI) de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do 

artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520, de 17/07/2002. 

 

10.4 – A não apresentação da declaração prevista no subitem 10.3 implicará na desclassificação imediata do 

licitante. 

 

10.5 – Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos 

mencionados no item 10.1. A ausência desta documentação implicará na impossibilidade da formulação de lances 

após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de manifestar intenção de recorrer das decisões da 

Pregoeira, ficando o representante da licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos 

 

10.6. - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada a Pregoeira a 

faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões públicas;  

 

10.7. - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, 

sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas. 

 

  

 11.- PROPOSTA COMERCIAL 

 

  

 11.1. – O envelope “A”, com o título “PROPOSTA COMERCIAL”, deverá conter:  

 11.1.1. – a Proposta Comercial da licitante, em 01 (uma) via, no impresso padronizado fornecido pela 

Administração (ANEXO II) ou em documento idêntico elaborado pela licitante, devidamente preenchida, assinada 

pelo representante legal da empresa licitante ou por seu preposto legalmente estabelecido, e carimbada de acordo 

com as instruções contidas no próprio formulário;  

 11.2. – O prazo de validade da Proposta Comercial será de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 

entrega a Pregoeira;  
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 11.2.1. – 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 do Município de Belford Roxo, este poderá 

solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.  

 11.3. – O PERCENTUAL DE RETORNO EM RELAÇÃO AO TOTAL ARRECADADO COM AS 

INSCRIÇOES deverá englobar todas as despesas relativas ao objeto contratado, 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. 

 11.4. - As Propostas Comerciais, que atenderem aos requisitos deste Edital, serão verificadas pela 

Pregoeira, quanto a erros aritméticos, que, caso necessário, serão corrigidos da seguinte forma:  

 11.4.1. - se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela quantidade 

correspondente: prevalecerá o preço unitário;  

 11.4.2. - se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o 

valor por extenso;  

 11.4.3. - se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão: o resultado corrigido será o 

considerado;  

 11.4.4. - caso a licitante não aceite as correções procedidas, sua Proposta Comercial será desclassificada.  

  

 12. – DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

  

 12.1. – No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão comparecer as licitantes, 

com a declaração mencionada no subitem 9.2 e com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente 

definida;  

 12.2. - O julgamento do certame será realizado em uma ou mais sessões públicas; sempre com a lavratura 

da respectiva ATA circunstanciada, assinada pelas licitantes presentes, pela Pregoeira e demais membros da 

equipe de apoio;  

 12.3. - Após, declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos licitantes. Em 

prosseguimento  a Pregoeira procederá à abertura das propostas de preços, verificando, preliminarmente, a 

conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a 

conseqüente divulgação dos percentuais de retorno cotados pelas licitantes classificadas;  

 12.3.1. – Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MAIOR PERCENTUAL 

DE RETORNO EM RELAÇÃO AO TOTAL ARRECADADO COM AS INSCRIÇOES, observados os prazos 

máximos para a execução dos serviços, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e 

qualidade definidos neste edital e em seus anexos;  

 12.4. – Serão qualificados pela Pregoeira para ingresso na fase de lances o autor da proposta de maior 

percentual de retorno e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em percentuais sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento) à de menor prercentual;  

 12.5. - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 12.4, a Pregoeira 

proclamará a qualificação preliminar das licitantes com as três melhores propostas, além da licitante que tiver 

apresentado o maior percentual de retorno;  

 12.6. - A Pregoeira convidará individualmente as licitantes qualificadas, na forma dos itens 12.3 a 12.5, a 

apresentar os lances verbais, a começar pelo autor da proposta escrita de menor percentual de retorno, seguido 

dos demais, em ordem crescente de percentual; 

 12.7. - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem percentuais iguais, será realizado sorteio, 

também, para determinação da ordem de oferta dos lances; 

 12.8. - A Pregoeira poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou 

percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na 

Ata da Sessão;  
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 12.9. - Somente serão aceitos lances cujos valores sejam maiores ao último apresentado;  

 12.10. - A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará a exclusão 

da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último percentual apresentado pela licitante para efeito 

de ordenação das propostas;  

 12.11. - A desistência dos lances já ofertados sujeitará a licitante às penalidades previstas no item 17 deste 

edital;  

 12.12. - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, as licitantes 

qualificadas manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances, ou quando encerrado o prazo estipulado 

na forma do subitem 12.8;  

 12.13. - Caso não se realizem lances verbais, será verificada pela Pregoeira a conformidade entre a(s) 

proposta(s) escrita(s) de maior(es) percentual(s) e o valor estimado para a contratação, ficando vedada a aceitação 

da(s) proposta(s) de percentual  inferior ao(s) estimado(s) no ANEXO III – Planilha Orçamentária edital, no(s) 

item(ns) correspondente(s);  

 12.14. - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira examinará a 

aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao objeto e percentual (s), decidindo motivadamente a 

respeito, ficando vedada a aceitação da(s) proposta(s) de percentual(s) inferior(es) ao(s) estimado(s) no ANEXO III 

– Planilha Orçamentária deste edital, no(s) item(ns) correspondente(s);  

 12.15. - A Pregoeira poderá negociar diretamente com a(s) licitante(s) vencedora(s) para que seja(m) 

obtido(s) melhor (es) percentual (s) aceitável (aceitáveis), devendo esta(s) negociação (ões) se dar (em) em público 

e formalizada(s) em Ata;  

 12.15.1 – A(s) Empresa (s) vencedoras deverá (ao) apresentar em até 24(vinte e quatro ) horas a contar do 

final da fase de classificação, nova proposta em conformidade com seu percentual de retono final oferecido no 

Pregão, em função de lances apresentados, na hipótese deste percentual ser distinto do apresentado em sua 

proposta escrita 

 12.15.2 – No caso de prestação de serviços, o licitante vencedor deverá encaminhar juntamente com a 

proposta com valor readequado, a planilha de custos com os respectivos valores readequados ao valor total 

representado pelo lance vencedor. 

 12.16.- Sendo aceitável (aceitáveis) a(s) proposta(s) final (finais) classificada(s) em primeiro lugar, após 

negociação com a Pregoeira, será (ão) aberto(s) o(s) envelope(s) contendo a documentação de habilitação da(s) 

licitante(s) que a(s) tiver(em) formulado, para confirmação das suas condições de habilitação, descritas no 

item 13 deste edital, assegurado ao já cadastrado no Certificado de Registro Cadastral – CRC o direito de 

apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão de apreciação e julgamento dos 

documentos;  

 12.17. - Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, a Pregoeira declarará a(s) 

licitante(s) vencedora(s), adjudicando a ela(s) o objeto do certame, caso nenhuma licitante manifeste a intenção de 

recorrer;  

 12.18. - Caso a(s) licitante(s) vencedora(s) desatenda(m) as exigências de habilitação, a Pregoeira 

examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da 

proposta ou o atendimento das exigências de habilitação, até que uma licitante cumpra as condições fixadas neste 

edital, sendo o objeto do certame, no(s) item(ns) correspondente(s), a ela adjudicado, quando constatado o 

desinteresse dos demais licitantes na interposição de recursos;  

 12.19. - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes, e, 

ao final, será assinada pela pregoeira e demais membros da equipe de apoio, bem como pelas licitantes presentes. 

A recusa da(s) licitante(s) em assinar a Ata, bem como a existência de participante(s) ausente(s) naquele momento, 

será circunstanciada em Ata;  

 12.20. - A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes de habilitação dos demais licitantes até a retirada 

do empenho pela(s) adjudicatária(s), devendo as referidas licitantes retirá-los no prazo máximo de 150 (cento e 
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cinqüenta) dias corridos, contados a partir dessa data, sendo que após expirado este prazo, os mesmos, 

juntamente com seus conteúdos, serão destruídos. 

  

13. – DA HABILITAÇÃO  

 

        Sob pena de inabilitação e conseqüente eliminação automática desta Licitação, a licitante deverá incluir no 

envelope “B”, com o título "DOCUMENTAÇÃO", os seguintes documentos em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da Imprensa 

Oficial de que trata o subitem 23.4, relativos, no que couber, ao domicílio ou sede da licitante: 

 13.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

13.1.1 – Ato Constitutivo, Estatuto Social e todos os seus aditivos em vigor, devidamente registrados, 

acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;   

13.1.2 -  A cópia autenticada do estatuto, ou do regimento vigente da instituição, deverá demonstrar que a mesma 

se enquadra nos objeto do Termo de Referência(Organização de Concursos Públicos); 

 

13.1.3 - A cópia autenticada do estatuto, ou do regimento vigente da instituição, deverá comprovar que é Instituição 

Brasileira Incumbida Regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, 

e, que NÃO possui fins lucrativos; 

 

Obs.: A apresentação do documento acima descrito na fase de Credenciamento, desobriga a empresa a 

apresentá-lo novamente no Envelope 02 – Documentos de Habilitação. 

 

13.2. - REGULARIDADE FISCAL  

 

13.2.1 –Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ, antigo - C.G.C.) 

do Ministério da Fazenda; 

13.2.2 – Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do 

licitante, ou outro equivalente, na forma da lei; 

a - A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através de Certidão 

Conjunta Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativa à Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Portaria 

Conjunta PGFN/CRF n° 03 de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/CRF n° 01, de 19/05/2006; 

b - A comprovação de Regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de Certidão 

Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativa ao ICMS, juntamente com a Certidão de Dívida 

Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado - PGE; 

c - A comprovação de Regularidade para com a Fazenda Municipal do Órgão da Contratante deverá ser feita 

através de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativa ao Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN) ou da Certidão da Dívida Ativa Municipal; 

d - A comprovação de Regularidade para com a Fazenda Municipal do Domicílio do licitante deverá ser feita 

através de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativa ao Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN) ou da Certidão da Dívida Ativa Municipal; 

e – A comprovação da regularidade (CND) com a Procuradoria Geral do Município do domicílio ou sede do 

licitante ou outra equivalente na forma da lei;  

13.2.3 – Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal – CEF; 
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13.2.4 – Poderá ser apresentada pela licitante, Certidão Positiva com efeitos de Negativa, para fim de 

comprovação de adimplência com o órgão competente, de acordo com o disposto no art. 206 do Código Tributário 

Nacional – CTN; 

13.2.5 – Alvará de localização e Funcionamento da empresa licitante. 

13.2.6 -  Certidão Negativa de Nada Consta emitida pelo Tribunal de Contas da União; 

13.2.7 - Certidão Negativa de Nada Consta emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do domicilio ou sede 

da licitante; 

 

13.3. – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

13.3.1 – Comprovação de qualificação Técnica pra desempenho de atividades pertinentes, compatíveis ou 

similares em características e quantidades do objeto deste Pregão, através da apresentação de Atestado de 

Desempenho Anterior, fornecido por pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Administração- CRA, informando nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, 

bem como se foram cumpridos os prazos da prestação dos serviços;  

13.3.2 – certidão comprobatória de inscrição e regularidade no Conselho Regional de Administração (CRA) 

em nome da Empresa; 

13.3.3 – certidão comprobatória de inscrição e regularidade no Conselho Regional de Administração (CRA) 

em nome responsável técnico; 

13.3.4 – Comprovação de que possui vinculo com Entidade de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério 

da Educação, a fim de certificação de curso de formação a título de extensão, e, de “banca examinadora”; 

13.3.5 – Relação de pessoal técnico, bem como a qualificação de cada um dos membros que se 

responsabilizará; 

13.3.6 - Declaração que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação.  

 

13.3.7 - Declaração de que conhece e concorda com todos os termos do presente Edital. 

13.3.8 - Declaração de que se compromete a executar todos os serviços constantes deste Edital; 

13.3.9 - Declaração de que possui gráfica própria, ou contratada, acompanhada da rotina de segurança de 

impressão e distribuição das provas; e 

13.3.10 - Declaração na qual a instituição contratada se compromete a entregar o Edital do Concurso para 

publicação na empresa Jornalística onde é publicado os Atos Oficias do Município pela contratante (PMBR) em até 

10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, desde que não existam fatores impeditivos por parte da 

contratante; 

13.3.11 - Declaração de que entre os dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis, técnicos, membros da banca 

e outros envolvidos na preparação do concurso não há nenhum servidor da Prefeitura Municipal de Belford Roxo. 

 

13.4. – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 

 

13.4.1 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já exigível e apresentado 

na forma da lei, registrado na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, assinado por 

contabilista habilitado devidamente comprovado através de Certificado de Regularidade Profissional emitido pelo 
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CRC e vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

a) As empresas com tempo de existência inferior a 01 (um) ano, deverão apresentar declaração do 

Patrimônio Inicial, firmada por profissional habilitado ao CRC. 

b) As licitantes enquadradas como MICROEMPRESA, estão dispensadas da apresentação do 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis, desde que comprovada através de declaração 

firmada por profissional habilitado junto ao CRC. 

13.4.1.1 – Deverá ser apresentado após a data de 01 de maio do ano corrente, balanço patrimonial do ano-

base 2015, sendo aceito até 30 de abril o balanço patrimonial referente a 2014. 

13.4.2 – Prova do Capital Social Registrado e Integralizado, na forma de Lei, arquivado em órgão 

competente ou valor do patrimônio líquido, correspondente a 1% do valor estimado dos serviços, até a data de 

entrega dos envelopes 

  13.4.3 - Certidões Negativas de Falência e Concordata e Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedidas 

pelo(s) distribuidor (es) da sede da empresa junto com  a comprovação de relação do distribuidor que na comarca 

de sua sede jurídica, com prazo de expedição não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega dos 

envelopes.  

13.4.3 - Certidões Negativas de Falência e Concordata e Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedidas 

pelo(s) distribuidor (es) da sede da empresa junto com  a comprovação de relação do distribuidor que na comarca 

de sua sede jurídica, com prazo de expedição não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega dos 

envelopes.  

13.4.4 - Certidões dos distribuidores criminais e de interdições e tutelas emitidas pelo órgão do Tribunal de 

Justiça da comarca da sede da instituição, bem como certidão emitida pela Justiça Federal da Seção Judiciária da 

sede da instituição;  

13.4.5 - Certidão Negativa do Conselho Nacional de Justiça – CNJ do Cadastro Nacional de Condenações 

Cíveis por ato de Improbidade Administrativa; 

Qualquer prorrogação pertinente à validade de documentos apresentados deverá ser comprovada mediante 

a apresentação do ato que a determinou, publicado em veículo oficial de imprensa, quando for o caso, ou indicado 

no corpo do próprio documento, em local apropriado, sob pena de inabilitação. 

 

13.5. - DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES  

 

13.5.1. - Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO V deste Edital, 

expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento 

ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei 

Federal nº. 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº. 4.358/02; 

 

13.6. – REGULARIDADE JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO  

 13.6.1 – Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação da Certidão 

Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débito (CNDT), disponibilizada pelo (TST).  

 13.6.2 – Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas mediante a apresentação de Certidão 

Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débito (CNDT), disponibilizada pelo Ministério do Trabalho. 

 

13.7 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL  
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13.7.1 - Serão aceitos apenas o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC expedidos pela 

Comissão Permanente de Licitação, Materiais e Serviços -CPLMS deste Município de Belford Roxo dentro do 

prazo de validade. 

 13.7.2. - O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, expedido pela Comissão Permanente de 

Licitação, Materiais e Serviços – CPLMS deste Município de Belford Roxo poderá ser apresentado 

opcionalmente pelas licitantes, em substituição aos documentos ali elencados, conforme itens 13.1 e 13.2 do 

presente edital; 

 13.7.3. - Por Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, deve-se entender como aquele 

que se encontre com todos os documentos em vigor na data estabelecida no Preâmbulo deste Edital para a 

entrega dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos das licitantes;  

 13.7.4. – O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL terá validade de 12 (doze) meses, entretanto, 

as certidões vencidas deverão ser atualizadas e apresentadas antes ou no ato do certame, sob pena de 

INABILITAÇÃO da licitante.  

 13.7.5. - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 

válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.  

 13.7.6. - Não será admitida a participação de empresas:  

  a)  declaradas inidôneas por ato da Administração Pública;  

  b)  que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município 

de Belford Roxo;  

  c) em consórcio ou grupo de empresas. 

 

  

 14. – DOS RECURSOS  

  

 14.1. – Ao final da sessão e declarada a licitante vencedora pela pregoeira, qualquer licitante poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em Ata da síntese das suas razões, 

desde que munido de carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. As licitantes 

poderão interpor recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos;  

 14.2. – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor;  

 14.3. – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;  

 14.4. – Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues na Divisão de 

Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Belford Roxo, localizado na sobre – loja, loja nº. 4 do Edifício-Sede, 

situado na Av. Floripes Rocha, nº. 378, Centro, Belford Roxo/RJ, das 11:00 às 17:00 horas, diariamente, exceto aos 

sábados, domingos e feriados;  

 14.5. – Os recursos e as contra razões serão dirigidos a Secretaria Municipal de Administração e Serviços 

Públicos,  que encaminhará a pregoeira, que no prazo de até 1 (um) dia útil, decidirá de forma fundamentada; 

 14.6. - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Pregoeira adjudicará o 

objeto e homologará o procedimento licitatório. 

 15 – CONTRATO  

  

 15.1. – O prazo para a execução dos serviços do contrato será conforme especificações contidas no 

ANEXO I – Termo de Referência, podendo ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o Art. 57 da Lei nº 

8.666/93. 
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 .15.2. – Homologado o resultado da licitação, a Procuradoria Geral do Município convocará a adjudicatária 

para a assinatura do instrumento contratual, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito a 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e no artigo 81 da Lei 8.666/93.  

 15.3 – É facultado a Prefeitura Municipal de Belford Roxo, quando a adjudicatária não assinar o contrato no 

prazo previsto, convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, quanto ao 

objeto e o preço ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido melhor preço ou revogar este Pregão.  

 15.4. – Farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição, as instruções contidas neste 

Edital, os documentos nele referenciados, além da proposta apresentada pela licitante vencedora. 

15.5 – Atendida a conveniência administrativa fica(m) a(s) licitante(s) vencedora(s) obrigada(s) a 

aceitar(em), nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões que o 

Contratante entender necessários, conforme § 1º, Art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

15.6 – O valor a ser atribuído ao Contrato será aquele resultante da(s) proposta(s) vencedora(s).  

15.7 – A licitante vencedora se obrigará a manter durante a vigência do Contrato todas as condições de 

habilitação exigidas neste Edital. 

15.8 - O Contrato decorrente da presente licitação ficará subordinado às Normas da Lei nº 8.666/93, e 

vinculado ao presente Edital. 

 16. - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES  

  

 16.1. - DA(S) CONTRATADA(S)  

  

 16.1.1. – Executar o objeto do presente Edital, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre 9:00 e 17:00; 

 16.1.2. – Proceder à execução dos serviços objeto do presente Edital de que for contratada, rigorosamente, 

no prazo pactuado, bem como cumprir todas as demais obrigações impostas por este Edital e seus Anexos; 

 16.1.3. - Os deveres e obrigações da contratada serão suspensos se o fornecimento for obstado por motivo 

de greve, sabotagem, rebelião e/ou enchente, comprovadamente, imprevisíveis e alheios ao controle da mesma, 

devendo nesses casos o evento motivador da paralisação do fornecimento ser comunicado, formalmente, ao 

Município de Belford Roxo, em 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência.  

  

 16.2. - DA CONTRATANTE  

  

 16.2.1. - A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, por intermédio da pregoeira, poderá 

solicitar, na data da abertura dos envelopes da presente Licitação, a presença de funcionário da Secretaria 

Municipal de Administração e Serviços Públicos - SEMASP, para acompanhamento do certame. 

 16.2.2. - Designar o titular da Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos - SEMASP , 

desta Prefeitura para acompanhar e fiscalizar o objeto do presente Edital, bem como atestar o recebimento dos 

serviços para os fins do item 18;  

 17. - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

  

 17.1. - No caso de descumprimento, no todo ou em parte, das condições deste Edital, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, 

aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, 

bem como, no que couber, as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Municipal n° 2.510 de 

18 de fevereiro de 2009, em especial, as seguintes sanções:  

 17.1.1. - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo indicado no subitem 

4.1, sobre o valor do saldo não atendido respeitados os limites da Lei Civil;  

 17.1.2. - multa administrativa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global arrecadado pelo contratado, 

nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal;  
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 17.1.3. - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou 

individualmente, não impedindo que o Município de Belford Roxo aplique as demais sanções legais cabíveis;  

 17.1.4. - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração à(s) contratada(s) ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, 

em consonância com os parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93;  

 17.1.5.– A(s) licitante(s) que, convocada(s) dentro do prazo de validade da sua(s) proposta(s) deixar(em) 

de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar(em) o retardamento da execução 

do seu objeto, não mantiver(em) a proposta, falhar(em) ou fraudar(em) na execução do objeto licitado, comportar-

se (comportarem-se) de modo inidôneo ou cometer(em) fraude fiscal, poderá(ão), nos termos do art. 7º da Lei 

Federal nº 10.520/02, ser(em) impedido(s) de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de 

culpabilidade da conduta apenada.  

 

 18. - RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO  

 

18.1. – O licitante vencedor terá que prestar os serviços objeto deste Edital no(s) local(is) indicados(s) pela 

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos – SEMASP, conforme Termo de Referencia  

18.1.1. – provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação escrita da 

CONTRATADA informando o término dos serviços, nos termos do art. 73, inciso I, alínea a, da Lei Federal n° 

8.666/93. 

18.1.2. – definitivamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto ao consignado no 

Termo de referência deste edital, nos termos do art. 73, inciso I, alínea b, da Lei Federal n° 8.666/93, e 

observando o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 18.2. – O recebimento provisório ou definitivo pela Prefeitura não exclui a responsabilidade civil da 

CONTRATADA pela solidez e segurança de serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do objeto 

contratado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este edital. 

 

 19. – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO  

  

 19.1. - O gerenciamento e a fiscalização do(s) objeto(s) contratado(s) caberá ao titular da Secretaria 

Municipal de Administração e Serviços Públicos - SEMASP,desta Prefeitura, que indicará um responsável para 

o recebimento, este determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 

67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, por um substituto.  

 19.2. - Ficam reservados, à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo nº 37/0001411/2016, em tudo o mais que se 

relacione com o objeto contratado, desde que não acarrete ônus para o Município de Belford Roxo ou 

modificação deste instrumento.  

 19.3. - As decisões, que ultrapassarem a competência do fiscal da Secretaria Municipal de 

Administração e Serviços Públicos - SEMASP, deverão ser solicitadas, formalmente, pela(s) CONTRATADA(S), 

à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de 

medidas convenientes.  

 19.4.– A(s) CONTRATADA(S) deverá(ao) aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, 

verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, 

explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários 

ao desenvolvimento de suas atividades.  

 19.5. – A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da(s) CONTRATADA(S), no que concerne ao objeto contratado, às implicações próximas e remotas 
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perante ao Município de Belford Roxo ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades 

decorrentes da(s) execução(ões) contratual(contratuais) em causa não implicará(ão) em co-responsabilidade do 

Município de Belford Roxo ou de seus prepostos, devendo, ainda, a(s) CONTRATADA(S), sem prejuízo das 

penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato, ao Município de Belford Roxo, dos prejuízos 

apurados e imputados a falhas em suas atividades. 

 20. - ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL  

 

Os anexos que integram este Edital, como partes inseparáveis, são os seguintes:  

20.1. – Anexo I – Termo de Referência;  

20.2. – Anexo II – Modelo de Proposta Comercial; 

20.3. – Anexo III – Desconto mínimo estimado pela administração;  

20.5. – Anexo IV – Modelo de Declaração relativa a trabalho de menores;  

20.6. – Anexo V – Modelo de Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação; 

20.8. – Anexo VI – Minuta de Contrato. 

 21. - CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL  

  

 21.1. - Todas as informações e esclarecimentos necessários sobre o Edital serão prestadas pela 

Comissão Permanente de Licitação, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste Edital para 

recebimento das propostas, das 11:00 às 17:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, 

situada na Av. Floripes Rocha nº. 378 – Sala 406, Centro, Belford Roxo/RJ, Tel. nº (021) 2103-6870/6875 e Email: 

comissaoespecial@gmail.com;  

 21.2. - As impugnações interpostas deverão ser entregues na Divisão de Protocolo Geral da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, localizado na sobre-loja, Sala 4 do Edifício-Sede, situado na Av. Floripes 

Rocha nº. 378, Centro, Belford Roxo/RJ, das 10:00 às 17:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e 

feriados, e serão dirigidos a pregoeira, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste Edital para recebimento 

das propostas; 

 21.2.1. - Caberá a pregoeira responder as impugnações deduzidas pelos potenciais licitantes antes da 

realização da sessão, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados;  

 21.3. - As retificações do edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, 

obrigarão a todos as licitantes, sendo comunicadas aos adquirentes do edital, via telefax, telegrama ou 

entrega pessoal, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

modificação não alterar a formulação das propostas;  

 21.4. - Os documentos, exigidos para esta Licitação, 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. Os que forem de emissão da própria proponente, deverão ser digitados ou impressos em papel 

timbrado da licitante, registrar o número desta Licitação, estar datados e assinados por seu representante legal ou 

preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original a pregoeira dispensa a autenticação em 

cartório;  

 21.5.- Durante as sessões da Licitação, somente poderão se manifestar a pregoeira e demais membros da 

equipe de apoio e um representante legal ou credenciado de cada licitante. Os demais presentes ao certame só 

poderão fazê-lo com a permissão da pregoeira;  

 21.6. - É facultada a pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a 

compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos neste edital e seus anexos, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou na 

documentação de habilitação;  
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 21.7. - No julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação;  

 21.7.1. - A Administração poderá, a qualquer momento, revogar esta Licitação por razões de interesses 

públicos, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o certame, se constatado vício no 

seu processamento, respeitadas as disposições contidas no Art. 49 e seus parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93;  

 21.7.1.1. - Ocorrendo à revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada da mesma forma que 

se deu o Aviso do presente Pregão.  

 21.8. - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 

65, § 1º e 2º da Lei nº. 8.666/93.  

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

vencimento.  

 21.10. - Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira, com auxílio da equipe de apoio. 

 21.11. - Os licitantes concordam em eleger o foro da Comarca de Belford Roxo para dirimir quaisquer 

controvérsias decorrentes da aplicação deste Edital, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

Belford Roxo, 20 de abril de 2016. 

 

 

Raquel Basílio de Oliveira 

- Pregoeira – 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 
 
1.1 O presente pregão tem como finalidade a contratação de empresa 
especializada, com o objetivo de organizar e realizar Concurso Público para 
provimento efetivo de cargos de carreira do quadro permanente do Município de 
Belford Roxo, compreendendo a elaboração de editais, impressão, coordenação das 
provas, apresentação do resultado,respostas a eventuais recursos, contratação de 
fiscais, apoio técnico e jurídicos em todas as etapas do certame. 
1.2 O concurso deverá ser realizado na cidade de Belford Roxo. 
 
2- CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO: 
2.1 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 
Organizar e realizar Concurso Público para provimento efetivo de cargos de 
carreira do quadro permanente do Município de Belford Roxo, compreendendo a 
elaboração de editais, como edital de convocação; impressão; coordenação das 
provas; apresentação do resultado; respostas a eventuais recursos; contratação de 
fiscais; apoio técnico e jurídicos em todas as etapas do certame. 
RETORNANDO para o Município de Belford Roxo no mínimo de 10 % (dez por 
cento) DO VALOR TOTAL ARRECADADO COM AS INSCRIÇÕES. 
 
2.2 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO PARA TAXA DAS INSCRIÇÕES E DO PERCENTUAL 
DE RETORNO 

Justifica-se o preço estimado tendo em vista pesquisas de mercado feita em 
empresas do ramo, alem de consultas feitas em editais de concursos publicados na 
internet para preenchimento de cargos semelhantes. 
Após pesquisa, levando-se em consideração a média, resolve-se atribuir os valores 
na seguinte forma: 
Nivel superior: R$120,00 (cento e vinte reais) 
Nível Médio: R$80,00 (oitenta reais) 
Nível Fundamental: R$55,00 (cinquenta e cinco reais) 
 
3-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ITEM: 

3.1 As provas para o concurso público deverão ser realizados na cidade de Belford 
Roxo, em local disponibilizado pelo CONTRATANTE e divulgado/informado pela 
CONTRATADA ao interessados. 
3.1.1 No tocante a aplicação, a contratada deverá providenciar pessoas para 
aplicação da prova, fiscais e tudo o que for necessário ao mesmo. 
3.1.2 É de competência da CONTRATADA assegurar exatidão e sigilo nas 
informações. 
 
3.2 DA ELABORAÇÃO DO “EDITAL DE INSCRIÇÕES” 

3.2.1 Elaboração e montagem da minuta editalícia para apresentação ao órgão 
CONTRATANTE e análise. 
3.2.2 Definição de critérios para recebimento das inscrições. 
3.2.3 Especificação dos critérios de definição de disciplinas e peso de provas, bem 
como média para aprovação. 
3.2.4 Elaboração e definição do conteúdo e bibliografias. 
3.2.5 Regulamentação da forma de nomeação, identificação de provas, recursos e 
demais dados necessários. 
3.2.6 Aplicação da seleção e convocação das Bancas Examinadoras. 
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3.2.7 Preparação de manual do candidato e fichas de inscrição, bem como todo 
material de apoio para a equipe responsável pelas inscrições. 
3.2.8 Ficha cadastro para o processamento das inscrições. 
3.2.9 Analise de todas as inscrições efetivadas, objetivando a sua homologação. 
3.2.10 Envio da confirmação de inscrição ao candidato através de mensagem 
eletrônica (e-mail). 
3.2.11 Envio de alerta do término das inscrições aos inscritos não pagantes sobre 
o prazo final para pagamento da taxa de inscrição, através de mensagem 
eletrônica (e-mail). 
 
3.3 CONFECÇÃO DE EXTRATO DE TODOS OS EDITAIS, PUBLICAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO JUNTO À IMPRENSA. 

3.3.1 Divulgação do extrato de todos os editais na internet. 
3.3.2 Publicação do extrato de todos os editais e na sessão de atos oficiais da 
Prefeitura de Belford Roxo, com tiragem diária mínima de 30.000 (trinta mil) 
exemplares. 
3.4 DAS INSCRIÇÕES 

3.4.1 Utilizar programa informatizado para processamento das inscrições. 
3.4.2 Permitir a realização das inscrições via internet. 
3.4.3 Executar treinamento aos encarregados do recebimento das inscrições. 
3.4.4 Prestar serviços de assessoramento especializado, para orientações técnicas 
e jurídicas. 
3.4.5 Confecção de ficha-cadastro para o processamento das inscrições. 
3.4.6 Análise de todas as inscrições efetivadas, objetivando a sua homologação. 
3.4.7 Emissão de relatório de candidatos por ordem alfabética, contendo cargo e 
número de inscrição e as inscrições indeferidas, com motivo de indeferimento. 
3.4.8 Os valores das inscrições deverão ser depositados em conta corrente em 
nome da CONTRATANTE, a qual deverá ser fornecida à CONTRATADA no ato da 
assinatura do contrato. 
3.5 FORNECIMENTO DE TODOS OS DEMAIS EDITAIS NECESSÁRIOS PARA O 
PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO PÚBLICO 

3.5.1 PROVA ESCRITA 
3.5.1.1 Elaboração de questões inéditas, em conformidade com o nível de 
escolaridade do cargo, bem como com as atribuições, dispondo de profissionais de 
nível superior, devidamente habilitados, com responsabilidade técnica e registro no 
respectivo Órgão de Classe. 
3.5.1.2 Análise técnica das questões, com revisão de português. 
3.5.1.3 Digitação e editoração de provas. 
3.5.1.4 Impressão dos cadernos de questões em formato de livro, fonte arial, 
estilo normal, tamanho 10, espaçamento normal. 
3.5.1.5 Manter o sigilo das questões e a segurança da prova e da Banca 
Examinadora. 
3.5.1.6Seleção e verificação dos locais, disponibilizados pelo CONTRATANTE, para 
aplicação das provas e definição de datas em conjunto com o órgão 
CONTRATANTE. 
3.5.1.7Distribuição dos candidatos no local das provas. 
3.5.1.8 Emissão e divulgação da relação geral dos candidatos em ordem 
alfabética, contendo o local de realização das provas. 
3.5.1.9Mapeamento e identificação de salas na realização das provas. 
3.5.1.10 Elaboração de material de apoio para provas, tais como: etiquetas para 
envelopamento dos cartões de respostas, listas de presença, etiquetas para 
envelopamento dos cadernos de questões, cartões de respostas e relatórios. 
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3.5.1.11 Acondicionamento e transporte de cadernos de questões e grades ao 
local das provas, com o devido lacre garantidor de sigilo e segurança. 
3.5.1.12 Selecionar, convocar, treinar e remunerar todo o pessoal envolvido na 
elaboração, aplicação e correção das provas. 
3.5.1.13 Aplicação efetiva das provas com a presença de equipe central e de 
coordenação proporcional ao número de candidatos. 
3.5.1.14 Elaboração de atas, listas de presença e cartões de respostas. 
3.5.1.15 Divulgação do gabarito oficial, em até duas horas, após o término do 
período de aplicação das provas. 
3.5.1.16 Proceder à leitura dos cartões de respostas, através de leitora ótica. 
3.5.1.17 Fazer a crítica da gravação dos cartões de respostas. 
3.5.1.18 Emissão de boletins individuais e relatório de notas de todos os 
candidatos. 
3.5.1.19 Emitir e divulgar relatório das notas dos candidatos para publicação, 
mediante autorização do CONTRATANTE. 
3.5.2 Prova Redação: 

3.5.2.1 Seleção dos temas de redação, em conjunto com a banca designada pelo 
órgão promotor. 
3.5.2.2 Aplicação e correção da prova. 
3.5.2.3 Avaliação por profissionais devidamente habilitados. 
3.5.2.4 Processamento de notas e elaboração de boletim individualizado, bem 
como de relatório de notas para divulgação do resultado. 
3.5.2.5 Emitir e divulgar relatório das notas dos candidatos para publicação, 
mediante autorização da CONTRATANTE. 
3.5.3 Teste psicológico ou psicotécnico: 

3.5.3.1 Aplicação de teste verificador da capacidade psicológica dos candidatos, 
observando seu comportamento e definindo sua aptidão. 
3.5.3.2 Elaboração de planilhas individualizadas para avaliação. 
3.5.3.3 Processamento de notas e elaboração de boletim individualizado, bem 
como de relatório de notas para divulgação do resultado. 
3.5.3.4 Emitir e divulgar relatório das notas dos candidatos para publicação, 
mediante autorização da CONTRATANTE. 
3.5.4 Prova de Títulos: 

3.5.4.1Elaborar grade de avaliação de títulos, que fará parte do Edital de 
Inscrições, em conjunto com a banca designada pelo órgão promotor. 
3.5.4.2 Realizar a avaliação de cada título apresentado, seguindo orientações da 
Contratante; 
3.5.4.3 Processamento de notas e elaboração de boletim individualizado, bem 
como de relatório de notas para divulgação do resultado. 
3.5.4.4 Emitir e divulgar relatório das notas dos candidatos para publicação, 
mediante autorização da CONTRATANTE. 
3.6 Revisão de questões e recursos: 

3.6.1 Promover a coleta dos recursos encaminhados segundo as regras definidas 
em Edital; 
3.6.2 Encaminhar os pedidos de revisão às Bancas Examinadoras para análise; 
3.6.3 Fundamentar as Respostas aos pedidos de recursos impetrados, com 
emissão de parecer individualizado; 
3.6.4 Atualizar, quando necessário, as notas das provas. 
3.6.5 Retificar e divulgar relatório das notas dos candidatos para publicação, 
mediante autorização do CONTRATANTE. 
3.7 Processamento e classificação final dos candidatos: 

3.7.1 Emissão de relatório de notas englobando todas as etapas do concurso 
público. 
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3.7.2 Realização de critérios de desempate de notas, conforme determinado no 
edital de inscrições, realizando, em ato público SORTEIO de empates para definição 
da classificação final. 
3.7.3 Elaboração de relatório de homologação final, contemplando todos os 
aprovados por ordem de classificação. 
3.8 RELATÓRIO FINAL: 

3.8.1 Confecção de relatório final completo, numerado e rubricado pela 
Contratada, contemplando todos os elementos administrativos concernentes ao 
certame e execução do avençado, que servirá de base para o órgão público, bem 
como será demonstrado ao Tribunal de Contas, quando da auditoria. 
3.9 DESCRIÇÃO DOS TÓPICOS BÁSICOS QUE DEVERÃO COMPOR O EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA O CONCURSO PÚBLICO A SER DESENVOLVIDO PELA 
CONTRATADA 
3.9.1 Das disposições preliminares 
3.9.2 Das inscrições: 
3.9.2.1 Inscrição exclusivamente pela Internet; 
3.9.2.2 Isenção da taxa de inscrição para os candidatos carentes 
3.9.3 Das vagas: 
3.9.3.1 Das vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais 
3.9.4 Da inscrição do candidato portador de necessidades especiais 
3.9.5 Dos cargos/especialidades 
3.9.6 Das provas: 
3.9.6.1 Da Convocação para as Provas 
3.9.6.2 Das Condições de Realização das Provas 
3.9.6.3 Prova Objetiva 
3.9.6.4 Da Aprovação e Classificação na Prova Objetiva 
3.9.7 Dos recursos e revisão 
3.9.8 Da classificação final no concurso público 
3.9.9 Do provimento dos cargos, áreas de atuação nomeação posse exercício. 
3.9.10 Das disposições finais 
3.9.11 Quadro de vagas. 
3.9.12 Unidades relacionadas ao concurso público. 
3.9.13 Remuneração dos cargos 
3.9.14 Quadro de provas 
3.9.15 Descrição sintética das atividades por cargo. 
3.9.16 Cronograma previsto. 
3.9.17 Agências credenciadas dos correios 
3.9.18 Conteúdo programático e sugestões bibliográficas 
4- DESCRIÇÃO DOS CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, REMUNERAÇÃO E CARGA 
HORÁRIA. 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 
CARGO VAGA

S 
REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁR
IA 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
Agente de 
Combate a 
Endemias 

208 Ensino 
Fundamental 

R$ 1.014,00 40h 10 
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AgenteComuni
tário de Saúde 

267 Ensino 
Fundamental 

R$ 1.014,00 40h 13 

 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

NÍVELMÉDIO 
CARGO VAGA

S 
REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁR
IA 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
Auxiliar de 
Farmácia 

14 EnsinoMédio R$ 880,00 40h 0 

Maqueiro 14 EnsinoMédio R$ 880,00 40h 0 
 
NÍVEL MÉDIO + TÉCNICO 
CARGO VAGA

S 
REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁR
IA 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
Faturista – 
FAT 

19 Nível Médio 
Técnico em 
Administração ou 
Ciências Contábeis. 

R$ 1.043,95 40h 1 
 

TécnicoSegura
nça do 
Trabalho 

06 Nível Médio 
Técnico em 
Segurança do 
Trabalho, com 
devido registro no 
Ministério do 
Trabalho. 

R$ 1.043,95 40h 0 

Técnico de 
Laboratório 

05 Nível Médio 
Técnico em 
Laboratório. 

R$ 880,00 40h 0 

Técnico em 
Enfermagem 
do Trabalho 

01 Nível Médio 
Técnico em 
Enfermagem e 
Técnico de 
Segurança do 
Trabalho, com o 
devido registro nos 
respectivos órgãos 
competentes. 

R$ 1.043,95 30h 0 

Auxiliar de 
SaúdeBucal 

05 Nível Médio 
Técnico, com 
registro no CRO. 

R$ 880,00 40h 0 

Técnico de 
Raio-X 

19 Nível Médio 
Técnico, com 
registro no 

R$ 880,00 24h 1 
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respectivo conselho. 

Técnico de 
Enfermagem 

38 Nível Médio 
Técnico, com 
registro no 
respectivo conselho. 

R$ 880,00 40h 02 

TécnicoemSaú
deBucal 

06 Nível Médio 
Técnico, com 
registro no 
respectivo conselho. 

R$ 1.043,95 40h 0 

 
NÍVEL SUPERIOR 
CARGO VAGA

S  
REQUISITO SALÁRIO CARGA 

HORÁR
IA 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
Auditor de 
Controle e 
Avaliação – 
ACA 

05 Nível Superior em 
Direito ou Ciências 
Contábeis, com 
registro na Ordem 
dos Advogados do 
Brasil ou Conselho 
Regional de 
Contabilidade. 

R$ 2.400,00 20h 0 

Analista de 
Gestão em 
Saúde – AGS 

04 Nível Superior em 
Direito, Ciências 
Contábeis, Gestão 
Pública ou 
Administração. 

R$1.365,00 
 

40h 0 
 
 
 
 
 
 

Analista de 
Gestão em 
Saúde - AG 

04 Nível Superior em 
Administração, 
Ciências Contábeis, 
Ciências 
Econômicas, 
Direito ou Gestão 
Hospitalar. 

R$ 1.365,00 40h 0 

Bioquímico 01 Nível Superior em 
Bioquímica, com 
registro no 
respectivo conselho. 

R$ 1.260,00 20h 0 

Fiscal 
Sanitário – FIS 

04 Nível Superior em 
qualquer área da 
saúde, com registro 
no respectivo 
conselho. 

R$ 2.400,00 20h 0 
 
 
 
 
 
 

EngenheiroSeg
urança do 
Trabalho 

03 Ensino Superior em 
Engenharia ou 
Arquitetura, com 
pós-graduação em 

R$ 2.400,00 40h 0 
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Engenharia do 
Trabalho com 
devido registro nos 
órgãos 
competentes. 

 
 
 
 
 

Enfermeiro do 
Trabalho 

01 Nível Superior em 
enfermagem, com 
pós-graduação em 
Segurança do 
Trabalho e o 
registro nos órgãos 
competentes. 

R$ 1.260,00 20h 0 

Médico do 
Trabalho 

03 Nível Superior em 
Medicina, com pós-
graduação em 
Segurança do 
Trabalho e o 
registro nos órgãos 
competentes. 

R$ 1.365,00 20h 0 

Sanitarista 02 Nível Superior em 
Engenharia, com 
registro no 
respectivo conselho. 

R$ 2.400,00 40h 0 

Advogado 04 Nível Superior em 
Direito, com 
registro na OAB. 

R$ 2.400,00 20h 0 

MédicoGeriatr
a 

05 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 

MédicoAngiolo
gista 

03 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h  
 
 
 
0 

MédicoCardiol
ogista 

10 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h  
 
0 
 
 

MédicoCirurgi
ãoGeral 

09 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 
 
 
 
 
 

MédicoGinecol
ogistaObstetra.  

19 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 01 

MédicoHemato
logista 

03 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 

MédicoInfectol 05 Nível Superior em R$ 1.365,00 20h 0 
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ogista Medicina, com 

especialização na 
área. 

MédicoMastolo
gista 

03 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 

MédicoNefrolo
gista 

05 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 

MédicoNeurop
ediatra 

03 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 

MédicoOftalm
ologista 

05 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 

MédicoProctol
ogista 

06 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 

MédicoRadiolo
gista 

05 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h  
0 
 

MédicoReumat
ologista 

05 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h  
0 
 

MédicoUltrasson
ografista 

05 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 

MédicoCardiol
ogistaPediatra 

02 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 
 
 
 
 
 

MédicoDermat
ologista 

12 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 

MédicoGastroent
erologista 

09 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 

MédicoNeurolo
gista 

06 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 

MédicoEndocri
nologista 

06 Nível Superior em 
Medicina, com 

R$ 1.365,00 20h 0 
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especialização na 
área. 

MédicoOrtope
dista 

10 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 

MédicoPatolog
istaClínico 

03 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 

MédicoPediatr
a 

29 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 01 

MédicoPneum
ologista 

03 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 

MédicoPsiquia
tra 

10 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 
 
 
 
 
 

MédicoUrologi
sta 

04 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.365,00 20h 0 

MédicoClínico
Geral 

38 
 
 

Nível Superior 
emMedicina. 

R$ 1.365,00 20h 02 

MédicoClínico
Geral – 
Emergência 

67 
 
 

Nível Superior 
emMedicina. 

R$ 1.575,00 24h 03 
 
 
 
 

MédicoOrtope
dista de 
Emergência 

15 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.575,00 24h 0 
 
 
 
 
 

MédicoPediatr
a de 
Emergência 

48 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.575,00 24h 02 

MédicoPsiquia
tra de 
Emergência 

07 Nível Superior em 
Medicina, com 
especialização na 
área. 

R$ 1.575,00 24h  
 
0 
 
 
 

Biólogo 12 Nível Superior em 
Biologia, com 
inscrição no 

R$ 1.260,00 20h 0 
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respectivo conselho. 

Biomédico 05 Nível Superior em 
Biomedicina, com 
inscrição no 
respectivo conselho. 

R$ 1.260,00 20h  
 
0 
 
 
 

Enfermeiro 38 Nível Superior em 
Enfermagem, com 
inscrição no 
respectivo conselho. 

R$ 1.260,00 20h 02 
 
 
 
 

EducadorFísic
o da Saúde 

10 Nível Superior em 
Educação Física, 
com especialização 
na área e inscrição 
no respectivo 
conselho. 

R$ 1.260,00 20h 0 
 
 
 
 

Farmacêutico 10 Nível Superior em 
Farmácia, com 
inscrição no 
respectivo conselho. 

R$ 1.260,00 20h 0 
 
 
 
 

Fisioterapeuta 10 Nível Superior em 
Fisioterapia, com 
inscrição no 
respectivo conselho. 

R$ 1.260,00 20h 0 

Fonoaudiólogo 15 Nível Superior em 
Fonoaudiologia, 
com inscrição no 
respectivo conselho. 

R$ 1.260,00 20h 0 
 
 
 
 

Nutricionista 06 Nível Superior em 
Nutrição, com 
inscrição no 
respectivo conselho. 

R$ 1.260,00 20h 0 
 
 
 
 
 
 

Psicólogo 06 Nível Superior em 
Psicologia, com 
inscrição no 
respectivo conselho. 

R$ 1.260,00 20h 0 
 
 
 
 

TerapeutaOcu
pacional 

06 Nível Superior em 
Terapia 
Ocupacional, com 
inscrição no 
respectivo conselho. 

R$ 1.260,00 20h 0 

Cirurgião 
Dentista 
Especialista em 
Cirurgia e 
Traumatologia 
Buco-Maxilo-

04 Nível Superior em 
Odontologia, com 
especialização na 
área e inscrição no 
respectivo conselho. 

R$ 1.365,00 20h 0 
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Facial  
Cirurgião 
Dentista 
especialista em 
Endodontia 

10 Nível Superior em 
Odontologia, com 
especialização na 
área e inscrição no 
respectivo conselho. 

R$ 1.365,00 20h 0 

Cirurgião 
Dentista 
especialista em 
Estomatologia 

05 Nível Superior em 
Odontologia, com 
especialização na 
área e inscrição no 
respectivo conselho. 

R$ 1.365,00 20h  
 
0 
 
 
 
 

Cirurgião 
Dentista 
especialista em 
Odontopediatri
a 

05 Nível Superior em 
Odontologia, com 
especialização na 
área e inscrição no 
respectivo conselho. 

R$ 1.365,00 20h 0 

Cirurgião 
Dentista 
especialista em 
Pacientes com 
Necessidades 
Especiais 

05 Nível Superior em 
Odontologia, com 
especialização na 
área e inscrição no 
respectivo conselho. 

R$ 1.365,00 20h  
0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cirurgião 
Dentista 
especialista em 
Patologia 
Bucal 

05 Nível Superior em 
Odontologia, com 
especialização na 
área e inscrição no 
respectivo conselho. 

R$ 1.365,00 20h 0 

Cirurgião 
Dentista 
especialista em 
Periodontia 

05 Nível Superior em 
Odontologia, com 
especialização na 
área e inscrição no 
respectivo conselho. 

R$ 1.365,00 20h 0 
 
 
 
 
 

Cirurgião 
Dentista 
especialista em 
Prótese Dental 

05 Nível Superior em 
Odontologia, com 
especialização na 
área e inscrição no 
respectivo conselho. 

R$ 1.365,00 20h 0 

EngenheiroClí
nico 

01 Nível Superior em 
qualquer área de 
exatas humanas e 
saúde, com 
especialização na 
área e inscrição no 
respectivo conselho. 

R$ 1.365,00 20h 0 

Epidemiólogo 02 Nível Superior em 
qualquer área da 
saúde, com 
especialização em 

R$ 1.365,00 20h 0 
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epidemiologia e 
registro no 
respectivo conselho. 

Assistente 
Social 

37 Nível Superior em 
Serviço Social. 

R$ 1.260,00 20h 02 

 
 
 
 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL 
CARGO VAGAS  REQUISITO SALÁRI

O  
CARGA 
HORÁRIA 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
Jardineiro - J 06 Ensino 

Fundamental 
R$ 
880,00 

40h 0 

Operador de 
Motosserra - 
OM 

04 Ensino 
Fundamental 

R$ 
880,00 

40h 0 

Operador de 
Roçadeira - 
OR 

04 Ensino 
Fundamental 

R$ 
880,00 

40h 0 

Auxiliar de 
Serviço de 
Jardinagem - 
ASJ 

06 Ensino 
Fundamental 

R$ 
880,00 

40h 0 

 
NÍVEL MÉDIO +TÉCNICO 
CARGO VAGAS  REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁRI
A 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
TécnicoAmbi
ental - TA 

02 Curso Técnico em 
Meio Ambiente. 

R$ 1.065,00 40h 0 

Projetista - P 01 CursoTécnicoEsp
ecífico. 

R$ 1.065,00 40h 0 

Agente Fiscal 
Ambiental – 
AFA 

02 Curso Técnico em 
Meio Ambiente. 

R$ 1.065,00 40h 0 

 
NÍVEL SUPERIOR 
CARGO VAGAS  REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁRI
A 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
Engenheiro 
Ambiental e 
Sanitarista – 
EAS 

01 Nível Superior em 
Engenharia 
Ambiental e 
Sanitarista, com 

R$ 2.400,00 40h 0 
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inscrição no 
respectivo 
conselho. 

Engenheiro
Químico – 
EQ 

01 Nível Superior em 
Engenharia 
Química, com 
inscrição no 
respectivo 
conselho. 

R$ 2.400,00 40h 0 

Engenheiro 
Civil – EC 

01 Nível Superior em 
Engenharia Civil, 
com inscrição no 
respectivo 
conselho. 

R$ 2.400,00 40h 0 

Engenheiro
Florestal – 
EF 

01 Nível Superior em 
Engenharia 
Florestal, com 
inscrição no 
respectivo 
conselho. 

R$ 2.400,00 40h 0 

Biólogo 01 Nível Superior em 
Biologia, com 
inscrição no 
respectivo 
conselho. 

R$ 2.200,00 40h 0 

 
 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO. 

 
NÍVEL MÉDIO + TÉCNICO 
CARGO VAGAS  REQUISITOS SALÁRIO  CARGA 

HORÁRI
A 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
Auxiliar de 
Edificações 

02 Nível Médio 
Técnico especifico 
de Edificações. 

R$ 1.065,00 40h 0 

 
NÍVEL SUPERIOR 
CARGO VAGAS  REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁRI
A 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
Auditor de 
Obras I 

04 Nível Superior em 
Engenharia Civil 
ou Arquitetura, 
com inscrição no 
respectivo 
conselho. 

R$ 2.200,00 40h 0 

Analista de 
Edificações 
e 

02 Nível Superior em 
Engenharia Civil, 
com inscrição no 

R$ 2.200,00 40h 0 
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infraestrutu
ra urbana. 

respectivo 
conselho. 

Analista de 
Arquitetura 
e urbanismo 

02 Nível Superior em 
Arquitetura, com 
inscrição no 
respectivo 
conselho. 

R$ 2.200,00 40h 0 

AnalistaSani
tário 

02 Nível Superior em 
Engenharia 
Ambiental e 
Sanitária, com 
inscrição no 
respectivo 
conselho. 

R$ 2.200,00 40h 0 

AnalistaAm
biental 

02 Nível Superior em 
qualquer área e 
especialização em 
Habitação e 
sustentabilidade. 

R$ 2.200,00 40h 0 

Analista de 
Habitação 

02 Nível Superior em 
qualquer área e 
especialização em 
Habitação. 

R$ 2.200,00 40h 0 

 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 
 

NÍVEL MÉDIO + TÉCNICO 
CARGO VAGA

S  
REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁRI
A 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
Técnico de 
Planejamento e 
Orçamento 

02 Ensino Médio 
Técnico em 
Administração 
ou Ciências 
Contábeis, com 
inscrição no 
respectivo 
conselho. 

R$ 1.043,95 40h 0 

TécnicoemConta
bilidade 

04 Ensino Médio 
Técnico em 
Contabilidade. 

R$ 1.043,95 40h 0 

Técnico do 
Tesouro 
Municipal 

04 Ensino Médio 
Técnico em 
Contabilidade. 

R$ 1.043,95 40h 0 

 
NÍVEL SUPERIOR 
CARGO VAGAS  REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁR
IA 

VAGAS  
PORTADOR

ES DE 
NECESSIDA

DE 
Analista de 02 Nível Superior R$ 2.200,00 40h 0 
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Planejamento e 
Orçamento 

em Direito, 
Administração, 
Economia ou 
Ciências 
Contábeis, com 
inscrição no 
respectivo 
conselho. 

Contador 03 Nível Superior 
em Ciências 
Contábeis, com 
inscrição no 
respectivo 
conselho. 

R$ 1.168,02 40h 0 
 
 
 
 
 
 
 

Analista do 
Tesouro 
Municipal 

02 Nível Superior 
em Direito, 
Administração, 
Economia ou 
Ciências 
Contábeis, com 
inscrição no 
respectivo 
conselho. 

R$ 2.200,00 40h  
0 

Economista 02 Nível Superior 
em Economia, 
com inscrição 
no respectivo 
conselho. 

R$ 2.200,00 40h 0 

Advogado 02 Nível Superior 
Completo em 
Direito e 
Registro na 
OAB. 

R$ 2.400,00 30h 0 

 
 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO. 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 
CARGO VAGAS  REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁRI
A 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
Zelador 95 Ensino 

Fundamental 
R$ 880,00 40h 5 

Merendeira 143 Ensino 
Fundamental 

R$ 880,00 40h 7 

Inspetor de 
Disciplina 

95 Ensino 
Fundamental 

R$ 880,00 40h 5 

AuxiliarAdminis
trativo 

38 EnsinoFundam
ental 

R$ 880,00 40h 2 
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NÍVEL MÉDIO  
CARGO VAGAS  REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁRI
A 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
Professor II - 1º 
ao 5º ano 

62 Ensino Médio 
Completo com 
Curso de 
Formação de 
Professores, 
Curso Normal, 
reconhecido 
pelo MEC. 

R$ 1.478,06 20h 3 

Professor II – 
Educação 
Especial 

09 Ensino Médio 
Completo com 
Curso de 
Formação de 
Professores, 
Curso normal, 
reconhecido 
pelo MEC e 
Curso de 
Educação 
Especial com 
carga horária 
mínima de 80h. 

R$ 1.478,06 20h  
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretário 
Escolar 

11 Ensino Médio 
Completo com 
Formação 
Especifica de 
Secretário 
Escolar 

R$ 880,00 30h 0 
 
 
 
 
 
 
 

Interprete de 
Libras 

05 Ensino Médio 
completo no 
magistério ou 
Graduação 
Licenciatura 
Plena com 
licenciatura 
plena em 
qualquer área 
com 
Certificação de 
Proficiência em 
Tradução e 
Interpretação 
de 
Libras/Língua 
Portuguesa/Lib
ras reconhecido 

R$ 1.478,06 20h 0 
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pelo MEC. 

Auxiliar de 
Desenvolviment
oInfantil 

95 EnsinoMédio R$ 880,00 40h 5 

Agente de Apoio 
a Educação 
Inclusiva 

95 EnsinoMédio R$ 880,00 40h 5 

 
NÍVEL MÉDIO +FORMAÇÃO DE PROFESSOR 
CARGO VAGAS  REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁRI
A 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
Mediador 20 Ensino Médio 

com Formação 
de Professor 

R$ 1.478,06 40h 1 

 
NÍVEL SUPERIOR  
CARGO VAGA

S 
REQUISITO SALÁRIO CARGA 

HORÁR
IA 

VAGAS  
PORTADOR

ES DE 
NECESSIDA

DE 
Professor I – 
Língua 
Portuguesa 

07 Curso Superior 
com 
Licenciatura 
Plena e 
habilitação na 
disciplina. 

R$ 1.673,47 16h 0 

Professor I – 
Matemática 

06 Curso Superior 
com 
Licenciatura 
Plena e 
habilitação na 
disciplina. 

R$ 1.673,47 16h 0 

Professor I – 
Geografia 

06 Curso Superior 
com 
Licenciatura 
Plena e 
habilitação na 
disciplina. 

R$ 1.673,47 16h 0 

Professor I – 
História 

04 Curso Superior 
com 
Licenciatura 
Plena e 
habilitação na 
disciplina. 

R$ 1.673,47 16h 0 

Professor I – 
Ciências 

04 Curso Superior 
com 
Licenciatura 
Plena e 
habilitação na 
disciplina. 

R$ 1.673,47 16h 0 

Professor I – 02 Curso Superior R$ 1.673,47 16h 0 
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LínguaEstrang
eira 

com 
Licenciatura 
Plena e 
habilitação na 
disciplina. 

Professor I – 
EducaçãoArtís
tica 

07 Curso Superior 
com 
Licenciatura 
Plena e 
habilitação na 
disciplina. 

R$ 1.673,47 16h 0 

OrientadorEdu
cacional 

20 Nível Superior 
em Pedagogia, 
com inscrição no 
respectivo 
conselho. 

R$ 1.673,47 16h 1 

Supervisor  
Escolar 

20 Nível Superior 
em Pedagogia, 
com inscrição no 
respectivo 
conselho. 

R$ 1.673,47 16h 1 

  
DESCRIÇÃO DOS CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. 
 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 
CARGO VAGA

S  
REQUISITO SALÁRI

O  
CARGA 
HORÁR
IA 

VAGAS  
PORTADOR

ES DE 
NECESSIDA

DE 
Auxiliar de 
Almoxarifado 

01 Ensino 
Fundamental 

R$ 880,00 40h 0 

Auxiliar de 
ServiçosGerais 

10 Ensino 
Fundamental 

R$ 880,00 40h 0 

Gari 95 Ensino 
Fundamental 

R$ 880,00 40h 5 

Coveiro 20 Ensino 
Fundamental 

R$ 880,00 40h 1 

Ascensorista 03 Ensino 
Fundamental 

R$ 880,00 40h 0 

 
NÍVEL MÉDIO  
CARGO VAGA

S 
REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁR
IA 

VAGAS  
PORTADOR

ES DE 
NECESSIDA

DE 
Recepcionista 06 EnsinoMédio R$ 880,00 40h 0 

Telefonista 02 EnsinoMédio R$ 880,00 30h 0 
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AgenteAdminis
trativo 

95 EnsinoMédio R$ 1.043,95 40h 5 

Almoxarife 02 EnsinoMédio R$ 1.043,95 40h 0 

Digitador 7 Ensino Médio com 
curso de digitação 

R$ 1.043,95 40h 0 

 
NÍVEL MÉDIO + TÉCNICO 
CARGO VAGA

S 
REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁR
IA 

VAGAS  
PORTADOR

ES DE 
NECESSIDA

DE 
Eletricista de 
BaixaTensão 

02 Ensino Médio 
técnico em 
eletricidade. 

R$ 1.043,95 40h 0 

Eletricista de 
Alta Tensão 

02 Ensino Médio 
técnico em 
eletricidade. 

R$ 1.043,95 40h 0 

 
NÍVEL SUPERIOR 
CARGO VAGA

S 
REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁR
IA 

VAGAS  
PORTADOR

ES DE 
NECESSIDA

DE 
Administrador 02 Nível Superior em 

Administração, 
com inscrição no 
respectivo 
conselho. 

R$ 1.202,32 40h 0 

TecnólogoemIn
formática 

02 Nível Superior em 
ciência da 
Tecnologia. 

R$ 1.202,32 40h 0 

 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA. 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 
 

NÍVEL MÉDIO 
CARGO VAGA

S 
REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁR
IA 

VAGAS  
PORTADOR

ES DE 
NECESSIDA

DE 
Técnico de 
Procuradoria – 
TP 

10 Diploma 
NívelMédio. 

R$ 1.065,00 40h 0 

 
NÍVEL SUPERIOR 
CARGO VAGA

S  
REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁRI
A 

VAGAS  
PORTADOR

ES DE 
NECESSIDA

DE 



  
Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPLMS   

 
AnalistaAdmin
istrativo - AAP 

10 Diploma 
devidamente 
reconhecido 
pelo MEC em 
qualquer área 
de nível 
superior. 

R$ 2.500,00 40h 0 

Analista de 
Procuradoria 
Trabalhista - 
APTR 

2 Diploma 
devidamente 
reconhecido 
pelo MEC de 
Bacharelado 
em direito. 

R$ 2.500,00 40h 0 

Analista de 
Procuradoria 
Fazendário - 
APFA 

04 Diploma 
devidamente 
reconhecido 
pelo MEC de 
Bacharelado 
em direito. 

R$ 2.500,00 40h 0 

Analista de 
Procuradoria 
Ambiental - 
APAM 

2 Diploma 
devidamente 
reconhecido 
pelo MEC de 
Engenharia 
Ambiental e 
Registro no 
CREA. 

R$ 2.500,00 40h  
0 
 
 
 
 
 
 
 

Analista de 
Procuradoria 
Contador - 
APC 

1 Diploma de 
Contador 
reconhecido 
pelo MEC e 
registro no 
CRC. 

R$ 2.500,00 40h  0 

Analista de 
Procuradoria 
Arquivista – 
APA 

1 Diploma 
devidamente 
reconhecido 
pelo MEC de 
Bacharelado 
em 
Arquivologia. 

R$ 2.500,00 40h 0 

Procurador 
Municipal 

05 Nível Superior 
– Completo em 
Direito e 
Registro na 
OAB, com 
exercício de 
atividade 
jurídica e/ou 
advocacia pelo 
prazo mínimo 
de 3(três) anos. 

R$ 7.700,00 40h 0 

Procurador 
Municipal 

05 Nível Superior 
– Completo em 
Direito e 

R$ 7.700,00 40h 0 



  
Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPLMS   

 
Registro na 
OAB, com 
exercício de 
atividade 
jurídica e/ou 
advocacia pelo 
prazo mínimo 
de 3(três) anos. 

 
 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 
 
NÍVELFUNDAMENTAL 
CARGO VAGA

S 
REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁR
IA 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
Pedreiro 05 Ensino 

Fundamental 
R$ 880,00 40h 0 

BombeiroHidr
áulico 

02 Ensino 
Fundamental 

R$ 880,00 40h 0 

Manilheiro 10 Ensino 
Fundamental 

R$ 880,00 40h 0 

Pintor de 
Parede 

02 Ensino 
Fundamental 

R$ 880,00 40h 0 

Operador de 
MáquinaPesad
a 

05 Ensino 
Fundamental 

R$ 1.043,95 40h 0 

Carpinteiro 05 Ensino 
Fundamental 

R$ 880,00 40h 0 

TrabalhadorBr
açal 

50 Ensino 
Fundamental 

R$ 880,00 40h 2 

Calceteiro 05 Ensino 
Fundamental 

R$ 1.043,95 40h 0 

Ajudante de 
Calceteiro 

05 Ensino 
Fundamental 

R$ 880,00 40h 0 

Rastilheiro 05 Ensino 
Fundamental 

R$ 1.043,95 40h 0 

Ajudante de 
Rastilheiro 

10 Ensino 
Fundamental 

R$ 880,00 40h 0 

 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 
CARGO VAGA

S 
REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁR
IA 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
Auxiliar de 
ServiçosGerais 

10 Ensino 
Fundamental 

R$ 880,00 40h 0 

Vigia 10 Ensino R$ 880,00 40h 0 
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Fundamental 

 
NÍVEL MÉDIO  
CARGO VAGA

S 
REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁR
IA 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
TécnicoemCon
tabilidade 

01 Ensino Médio 
técnico em 
Contabilidade. 

R$ 1.043,95 40h 0 

 
NÍVEL SUPERIOR 
CARGO VAGA

S 
REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁR
IA 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
Assistente 
Social 

10 Nível Superior – 
Graduação em 
Serviço Social e 
inscrição no 
CRESS. 

R$ 1.012,28 30h 0 

Psicólogo 10 Nível Superior – 
Graduação em 
Psicologia e 
inscrição no CRP. 

R$ 1.012,28 30h 0 

Advogado 02 Nível Superior – 
Completo em 
Direito e Registro 
na OAB. 

R$ 2.400,00 30h 0 

Contador 01 Curso Superior de 
Contabilidade e 
Registro no 
respectivo Conselho 
da Classe. 

R$ 1.168,02 40h 0 

  
 
 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE. 
 

NÍVEL  MÉDIO 
CARGO VAGA

S 
REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁR
IA 

VAGAS  
PORTADO

RES DE 
NECESSID

ADE 
Técnico de 
Controle 
Interno TCI 

05 Diploma de 
NívelMédio. 

R$ 1.100,00 40h 0 

 
NÍVEL  SUPERIOR 
CARGO VAGA

S 
REQUISITO SALÁRIO  CARGA 

HORÁR
VAGAS  

PORTADO
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IA RES DE 

NECESSID
ADE 

Auditor de 
Controle 
Interno – ACI 

05 Diploma 
devidamente 
reconhecido pelo 
MEC de nível 
superior em 
Direito, 
Contabilidade ou 
Administração. 

R$ 2.500,00 40h 0 

Auditor de 
Contabilidade 
– AC 

2 Diploma 
devidamente 
reconhecido pelo 
MEC de nível 
superior em 
Contabilidade e 
registro no CRC. 

R$ 2.500,00 40h 0 

Auditor de 
Engenharia 
Civil - AEC 

2 Diploma 
devidamente 
reconhecido pelo 
MEC de nível 
superior em 
Engenharia Civil 

R$ 2.500,00 40h 0 

Auditor de 
Saúde – AS 

2 Diploma 
devidamente 
reconhecido pelo 
MEC de nível 
superior na área da 
saúde 

R$ 2.500,00 40h 0 

 
5-OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 
A CONTRATADA OBRIGA-SE A: 
 

5.1. Manter responsável aceito pelo CONTRATANTE, para representá-la na execução 
do contrato. 

5.2. Atender às solicitações de serviço de acordo com as especificações técnicas, 
procedimentos de controle administrativos, cronogramas físicos que venham ser 
estabelecidos pelos responsáveis. 

5.3. Prestar os serviços com pessoal adequadamente capacitado em locais e 
instalações determinados pela CONTRATANTE, com grau de escolaridade e a 
experiência compatível com a atividade a ser exercida. 

5.4. Refazer serviços nos prazos estabelecidos, quando eles apresentarem padrões de 
qualidade inferiores aos definidos, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE. 

5.5. Exercer controle de assiduidade e da pontualidade de seus empregados. 
5.6. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas. 

5.7. Reportar imediatamente ao órgão responsável pela gestão do contrato, 
quaisquer anormalidades, erros e irregularidades observadas no 
desenvolvimento dos serviços contratados, causados por ações do pessoal 
contratado, dos servidores públicos ou de terceiros. 

5.8. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no contrato, necessárias para que todas as tarefas e 
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projetos acordados sejam concluídos com utilização eficiente dos recursos 
disponíveis. 

5.9. Acatar e obedecer às normas de utilização e segurança das instalações, 
estabelecidas pelo CONTRATANTE. 

5.10. Submeter-se, dentro do escopo e das cláusulas pactuadas no contrato, às 
determinações do órgão responsável pela gestão do contrato e das 
autoridades do CONTRATANTE. 

5.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

5.12. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como 
manter em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados; 

5.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por 
danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de 
destruição, danos ou defeitos dos bens do Município e/ou da contratada, de seus 
funcionários ou de terceiros, bem como arcar com todos os custos decorrentes 
de imprudência, imperícia ou negligência no cumprimento de suas obrigações 
contratuais ou legais; 

5.14. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato; 

5.15. Responsabilizar por toda a responsabilidade técnica, administrativa, incluindo 
despesas com o pessoal, materiais de consumo, publicações (exceto na 
Imprensa Oficial), encargos sociais, ônus decorrentes e necessários à execução 
dos serviços. 

5.16. Cumprir dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas. 
5.17. Elaborar o edital, em conjunto com o CONTRATANTE, em consonância com a 

legislação em vigor, bem como na definição dos programas e bibliografias e 
cumprimento das regras do mesmo. 

5.18. Proceder atendimento aos candidatos que tenham dúvidas, por telefone (de 
Belford Roxo ou 0800 quando a empresa for de outro Estado ou Cidade), ou 
pessoalmente, quanto à regulamentação do concurso público, a partir da 
publicação do edital até a homologação do processo. 

5.19. Informar ao CONTRATANTE, quando solicitado, a composição da banca 
examinadora, bem como a qualificação técnica de seus membros. 

5.20. Divulgação do processo, afixando cópia do edital nos locais de inscrição e 
atendimento ao candidato, desde a publicação até a homologação do processo. 

5.21. Distribuição de cartazes informativos referentes ao Concurso Público e 
disponibilização do edital via Internet. 

5.22. Elaboração, edição e expedição das guias de recolhimento da taxa de inscrição, 
quando necessário, e/ou arcando com decorrentes ônus para elaboração e edição 
dos mesmos. 

5.23. As guias de recolhimento da taxa de inscrição deverão conter código de barra 
padrão FEBRABAN, que deverá discriminar, no mínimo, o cargo concorrido pelo 
candidato, o nome e endereço do candidato. 

5.24. Recebimento das inscrições no período previsto no edital do concurso público, 
inclusive eventual prorrogação, mediante contrato firmado com a ECT- Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, com ônus para a CONTRATADA, sendo o 
depósito dos valores recolhidos pela ECT efetuado integralmente em conta 
bancária do CONTRATANTE. 

5.25. O ônus pela prestação de serviços da ECT-Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos deverá ser da CONTRATADA, inclusive com eventuais taxas, impostos, 
etc. 

5.26. O contrato a ser firmado pela CONTRATADA com a ECT-Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos condiciona-se à prévia aprovação do CONTRATANTE. 

5.27. Conferência de todos os documentos e requisitos exigidos no edital, bem como 
preenchimento correto do requerimento de inscrição, no ato da inscrição e, 
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posteriormente, quando necessário, informando à Prefeitura de Belford Roxo as 
inscrições que deverão ser indeferidas ou canceladas. 

5.28. Elaboração e edição de requerimento de inscrição, comprovante definitivo de 
inscrição, manual do candidato e outros formulários que se fizerem necessários, 
obedecendo aos critérios do CONTRATANTE, submetendo-os à análise da 
Secretaria Municipal de Administração, com antecedência. 

5.29. Distribuição, no ato de inscrição, do Manual do Candidato contendo edital 
completo e outras informações pertinentes ao concurso público, posteriormente, 
do comprovante definitivo de inscrição pessoalmente ou via correio, sem ônus 
para o candidato. 

5.30. Fornecimento de listagem dos candidatos inscritos, com totalização em no 
máximo 05 (cinco) dias úteis, a partir do término das inscrições e de listagem 
impressa (encadernada) e magnética (arquivo doc. e txt.) contendo gabaritos e 
resultados referentes às provas realizadas, bem como da classificação final, em
 ordem alfabética e de classificação, comformatos estabelecidos, 
posteriormente, pelo CONTRATANTE, em no máximo, 05 (cinco) dias após a 
homologação do processo. 

5.31. As inscrições deverão ser rigorosamente conferidas pela CONTRATADA antes de 
serem encaminhadas ao CONTRATANTE. 

5.32. Elaboração, edição, aplicação e correção das provas. 
5.33. Os profissionais responsáveis pela aplicação das provas deverão ser 

previamente preparados, credenciados e identificados, assegurando-se o 
conhecimento das regras do concurso público, bem como dos procedimentos 
pertinentes. 

5.34. As provas deverão conter instruções claras para orientação do candidato, vedado 
o uso de termos e frases de duplo sentido, conforme disposto no edital, 
submetendo-as à análise prévia do CONTRATANTE. 

5.35. Submeter-se à fiscalização e acompanhamento dos serviços, em todas as suas 
fases, por servidores do Município de Belford Roxo. 

5.36. Recebimento e análise de recursos, com parecer fundamentado e conclusivo 
expedido pela Banca Examinadora, por candidato. 

5.37. Os recursos e pareceres deverão ser encaminhados ao CONTRATANTE 
juntamente com um relatório constando dados a serem definidos 
posteriormente, antes da publicação do resultado de recursos. 

5.38. Poderão ser solicitadas pelo CONTRATANTE, informações de todos os dados 
5.39. da ficha de inscrição. 
5.40. Manter sigilo e segurança requeridos durante toda a realização do concurso 

público, sob pena de aplicação de medidas legais cabíveis. 
5.41. Adoção e procedimento que garantam o sigilo nas provas, de modo que o 

candidato não possa ser identificado pela Banca Examinadora. 
5.42. Entregar toda documentação referente ao concurso público, após a sua 

homologação, devidamente organizada, seguindo os critérios estabelecidos, 
5.43. posteriormente, pelo CONTRATANTE. 
5.44. Cumprimento do cronograma de execução dos serviços propostos pelo 

CONTRATANTE de acordo com a CONTRATADA. 
5.45. A CONTRATADA se reserva no direito de propor alterações no cronograma 

decorrente do interesse público. 
 

6 - O MUNICÍPIO OBRIGA-SE A: 
 

6.1. Participar na elaboração do edital normativo, que conterá todas as normas e 
condições de realização do concurso público. 

6.2. Publicação dos atos pertinentes na imprensa oficial da homologação dos 
candidatos aprovados em concurso público. 

6.3. Arquivamento e guarda de todo o material, que ficará à disposição para 
eventuais auditorias. 

6.4. Divulgação do extrato de todos os editais no Diário Oficial de Belford Roxo. 
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6.5. Publicação dos resultados das provas e do resultado final, no Diário Oficial do 

Município de Belford Roxo. 
6.6. Publicação do resultado da análise dos recursos e dos títulos, no Diário Oficial do 

Município de Belfor Roxo. 
6.7. Disponibilização dos locais para realização das provas. 
6.8. Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a 

responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações 
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por 
irregularidades constatadas; 

6.9. Assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da 
CONTRATADA aos locais de trabalho, desde que devidamente identificados por 
meio de crachás com foto; 

6.10. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na prestação dos 
serviços, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la; 

6.11. Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência deste 
Contrato; 

6.12. Disponibilizar as informações e dados necessários à execução dos trabalhos pela 
CONTRATADA; 

6.13. Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato e dos termos 
aditivos que venham a ser firmados. 

6.14. Emitir a Ordem de Serviços Inicial e disponibilizar, em tempo hábil, todas as 
instalações, equipamentos e suprimentos necessários à perfeita execução dos 
serviços; 

6.15. Promover o acompanhamento, ampla fiscalização e auditar, sempre que julgar 
necessário, todos os documentos, inclusive os de natureza contábil, referentes 
aos serviços executados,  por sua conta e em poder da CONTRATADA, 
remetendo-lhe advertências, por escrito, quando o contrato não estiver sendo 
cumprido de forma satisfatória; 

6.16. Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção; 
6.17. Fornecer todos os esclarecimentos, informações, dados, elementos, relações, 

listagens, cópias de legislação e dos documentos necessários à execução dos 
serviços, bem como designar funcionários municipais e o local apropriado, dentro 
das suas instalações, para a execução dos trabalhos; 

6.18. Credenciar servidores autorizados a emitir as requisições de fornecimento ou 
ordens de serviço, fiscalizando e atestando as notas fiscais apresentadas pela 
CONTRATADA para o pagamento dos serviços prestados; 

6.19. Disponibilizar e informar conta bancária para recebimento das taxas de inscrição. 
 
 
 
 
 

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA 
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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FORMULÁRIO OFICIAL DE PROPOSTA – ANEXO II 

 
Modalidade: Pregão Presencial nº. 0019/2016 
Critério de Julgamento: MAIOR PERCENTUAL DE RETORNO 
 
Razão Social da Licitante:____________________________________________ 
CNPJ/MF: ______________ Inscrição Estadual (sendo isento, informar) ______ 
Endereço completo: ________________________________________________ 
Tel. / Fax:(____)_________  
 
Dados do representante legal da licitante para assinatura contratual: 
Nome: __________________________________________________________ 
Endereço completo: ________________________________________________ 
CPF/MF: _____________ RG nº ______________ Expedido por: ___________ 
Cargo/Função: ____________________________________________________ 
Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: ____________________ 
 
O objeto da presente proposta é a prestação de serviços de empresa 
especializada para realizar Concurso Público visando o provimento efetivo de 
cargos de carreira do quadro permanente do Município de Belford Roxo, conforme  
especificado abaixo: 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 

Organizar e realizar Concurso Público para provimento efetivo de cargos de 
carreira do quadro permanente do Município de Ibirité, compreendendo a 
elaboração de editais, como edital de convocação; impressão; coordenação das 
provas; apresentação do resultado; respostas a eventuais recursos; contratação 
de fiscais; apoio técnico e jurídicos em todas as etapas do certame. 
RETORNANDO para o município de Belford Roxo ..... % (.......  por cento) DO 
VALOR TOTAL ARRECADADO COM AS INSCRIÇÕES 
 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a 
sua apresentação. 
 
As condições de pagamento são as constantes no respectivo edital de licitação, 
através de depósito bancário junto ao banco e contas da empresa, informados 
acima. 
 
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, 
encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura 
possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou 
de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. 
Local e data: ____________________________, _____/_______/______ 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
(Nome, RG e CPF do declarante e carimbo da empresa proponente) 
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CRONOGRAMA PREVISTO DAS ATIVIDADES X TEMPO PREVISTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS. 1: 
As atividades deverão ser desenvolvidas no tempo máximo de 
50 (CINQUENTA) dias e detalhadas no cronograma supra mencionado. 
 
OBS. 2 - O valor das taxas de inscrição fica definido da seguinte forma: 

 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

 NÍVEL SUPERIOR  R$120,00 (cento e vinte reais) 

 NÍVEL MÉDIO  R$80,00 (oitenta reais) 

 NÍVEL FUNDAMENTAL R$55,00 (cinqüenta e cinco reais) 

  

CRONOGRAMA PREVISTO - ATIVIDADES TEMPO PREVISTO 

Período das inscrições nos Correios.  
Período das inscrições pela Internet.  
Período para obter informações sobre os locais 
das    provas    caso,    por    eventuais    motivos,    o 
candidato não receba sua Carta de Convocação. 

 

Aplicação das Provas.  
Divulgação dos gabaritos das Provas.  
Prazo para encaminhamento dos recursos das 
Provas. 

 

Divulgação    do    resultado    dos    recursos    e    do 
resultado final. 

 



PROC. Nº 37/0001411/2016 FLS. Nº  

 
 

PROCESSO N°. 37/0001411/2016 - EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 0019/2016 
 

 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMUG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPLMS 

 
 

 

 
ANEXO III – DESCONTO MÍNIMO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DESCONT
O 

ESTIMADO 
% 

1 

Organizar e realizar Concurso Público para provimento efetivo de 
cargos de carreira do quadro permanente do Município de Belford 
Roxo, compreendendo a elaboração de editais, como edital de 
convocação; impressão; coordenação das provas; apresentação do 
resultado; respostas a eventuais recursos; contratação de fiscais; apoio 
técnico e jurídicos em todas as etapas do certame. 
RETORNANDO para o município de Belford Roxo no mínimo de 10 % 
(dez por cento) DO VALOR TOTAL ARRECADADO COM AS 
INSCRIÇÕES. 
 
O valor da taxas de inscrição fica definido da seguinte forma: 

 

  

TAXA DE INSCRIÇÃO 

 NÍVEL 

SUPERIOR 

 R$120,00 (cento e vinte reais) 

 NÍVEL 

MÉDIO 

 R$80,00 (oitenta reais) 

 NÍVEL 

FUNDAMENTAL 

R$55,00 (cinqüenta e cinco reais) 

  

 
 
 

10% 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVO A TRABALHO DE MENORES  

 

DECLARAÇÃO  

 

Ref.: PREGÃO nº. 0___/2016 – PMBR 

 

 

______________________________________________, inscrito no CNPJ nº. ___________, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº. _________ e do CPF nº. __________ DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

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

 

 

......................................................................................  

(data)  

 

 

......................................................................................  

(representante legal)  

 

 

 

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

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

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO  

 

DECLARAÇÃO  

 

Ref.: PREGÃO nº. 0___/2016 – PMBR 

 

 

_________________________________________________________________, com sede na  

(razão social da empresa)  

_________________________, inscrita no CNPJ nº. ___________, vem, por intermédio de seu  

(endereço)  

representante legal o(a) Sr(a) ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 

_________ e do CPF nº. __________, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº. 

10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na 

licitação modalidade Pregão nº. 0___/2016 da Prefeitura Municipal de Belford Roxo.  

 

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com 

a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.  

 

 

......................................................................................  

(data)  

 

 

......................................................................................  

(representante legal)  

 

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

 


