Prefeitura Municipal
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES
CNPJ: 45.116.712/0001-09

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
Pregão Presencial nº 015/2021

Razão Social:
CNPJ n°:
Endereço:
e-mail:
Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.saojoaoddpontes.sp.gov.br, nestadata, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:

,

de

de

Assinatura

Sr. Licitante,
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DAS DUAS
PONTES e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do
Edital e remetê-lo ao Setor de licitação, por meio do fax: (17) 3481-1277 ou através do
E-mail: prefeitura@sjduaspontes.sp.gov.br
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES
da responsabilidade da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais
esclarecimentos, retificações, alterações, ocorridas no instrumento convocatório,
edital, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente
qualquer reclamação.

ENDEREÇO: RUA IRMÃOS BRANDINI, 503 – CENTRO – SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES-SP – TEL: (17) 3481.1277
CEP: 15640-000 – SITE: www.saojoaoddpontes.sp.gov.br

.

Prefeitura Municipal
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES
CNPJ: 45.116.712/0001-09

PROCESSO Nº 057/2021
ASSUNTO: PROCESSO LICITATÓRIO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
REQUERENTE: DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA
PREENCHIMENTO DE VAGAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO VI DESTE EDITAL.

EDITAL Nº 029/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA
PREENCHIMENTO DE VAGAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO VI DESTE
EDITAL.
DATA DA REALIZAÇÃO: 13/08/2021
INÍCIO DO CREDENCIAMENTO: a partir das 08:30 horas.
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes/SP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES, localizada na Rua Irmãos Brandini,
503, Centro, São João das Duas Pontes, SP, torna público, para conhecimento dos interessados,
que se acha aberto à licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL), registrada sob o nº
015/2021, Processo nº 057/2021 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que objetiva a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA
PREENCHIMENTO DE VAGAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO VI DESTE
EDITAL.
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores, Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie. As propostas deverão obedecer às especificações deste
instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.
Os envelopes “1 – PROPOSTA” e “2 – HABILITAÇÃO”, serão recebidos no endereço acima
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos
interessados que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura, sito à
Rua Irmãos Brandini, 503, Centro, na cidade de São João das Duas Pontes, SP, realizando-se
no dia 13 de agosto de 2021, às 08:30 horas para o início do credenciamento, com duração de
15 minutos, e às 09:00 horas o início da etapa de lances, e será conduzido pelo Pregoeiro, com
o auxílio da Equipe de Apoio nomeados pela Portaria nº 5.120, de 04 de janeiro de 2021,
designado nos autos do processo em epígrafe.
01 – DO OBJETO
01.1 – A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO VI DESTE EDITAL.
02 – DA PARTICIPAÇÃO
02.1 – Estarão aptos a participar do presente Pregão todos os interessados que preencherem os
requisitos e condições previstas neste edital e em seus anexos, bem como nas demais legislações
pertinentes;
02.2 – Não poderão participar desta licitação as empresas:
02.2.1 – Declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal
8.666/93 e que não tenha restabelecida sua idoneidade;
02.2.2 – Suspensa de participação em licitação e impedimento de contratar com este ou
qualquer outro órgão da Administração Pública;
02.2.3 – Com falência decretada;
02.2.4 – Consorciada;
02.2.5 – Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;
02.2.6 – Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98;
02.2.7 – Empresas que contenham em seu objeto social atividades incompatíveis ou diversas
do especificado no item 1 – DO OBJETO deste Pregão Presencial.
03
– DO CREDENCIAMENTO
03.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a)
tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b)
tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir
de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, conforme Anexo I,
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove
os poderes do mandante para a outorga.
c)
Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração (Anexo III), bem como que está apresentando, na íntegra e sem nenhum defeito,
no envelope “2 – HABILITAÇÃO”, toda documentação exigida neste Edital, sob as penas da lei.
d)
Envelopes “01 – Proposta” e “02 – Habilitação”.
03.2 – O representante legal e/ou o procurador deverá identificar- se exibindo documento
oficial de identificação que contenha foto.
03.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
03.4 – A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
03.5 – Para que a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte tenham tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, as mesmas deverão apresentar, fora dos
envelopes, no momento do Credenciamento:
03.5.1 – quando optante pelo SIMPLES Nacional: Comprovante da opção pelo SIMPLES obtido
no sito da Secretaria da Receita Federal.
03.5.2 – quando não optante pelo SIMPLES Nacional: Declaração de Imposto de Renda ou
Balanço Patrimonial e demonstrações do resultado do exercício DRE, comprovando ter receita
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bruta dentro dos limites estabelecidos nos Incisos I e II, do artigo 3º da Lei Complementar nº
123/2006.
03.5.3 – Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006,
conforme Anexo V deste Edital.
04 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
04.1 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme Anexo II,
deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2, no momento do credenciamento.
04.2– A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente,
em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da
proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES/SP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021
PROCESSO Nº 057/2021
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES/SP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021
PROCESSO Nº 057/2021
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
04.3 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas,
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante.
04.4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
05 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA
05.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) Razão Social, endereço completo, telefone/fax, e-mail, CNPJ e inscrição estadual ou municipal
da proponente;
b) número do Processo e do Pregão;
c) descrição, de forma clara e completa, do ITEM que compõe o objeto desta licitação e seus
elementos, com o qual a empresa pretende participar, em conformidade com as especificações
deste Edital;
d) preço unitário e valor total em moeda corrente nacional, em algarismo e preferencialmente
por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro
e/ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas
as despesas e custos, tais como: transporte (inclusive frete), seguro contra todos os riscos
existentes, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem
transcritos, serão considerados como já constantes;
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e) Condições de pagamento: Pagamento em até 30 (trinta) dias da entrada do documento fiscal
na Contabilidade/Tesouraria, conforme item 11 deste Edital;
f) prazo e condições de execução: conforme item 09 deste Edital;
g) prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (sessenta) dias.
h) A apresentação da proposta de preço será considerada como evidência de que a proponente
reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no edital e que sendo
vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa prestação de
serviços licitada de acordo com as especificações propostas.
05.2 – DA ACEITAÇÃO TÁCITA
05.2.1 – Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de
valores, alterações ou alternativas nas condições/especificações estipuladas. Não serão
consideradas as propostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que não
estejam ressalvadas.
06 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "2 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
06.1 – O Envelope "2 – Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir
relacionados:
06.1.1 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
06.1.1.1 – Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
06.1.1.2 – Registro comercial, no caso de empresa individual:
a) Os documentos descritos no subitem 6.1.1.1 e 6.1.1.2, deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.
06.1.1.2 – Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país, quando a atividade assim o exigir;
06.1.1.3 – Os documentos relacionados nos subitens 6.1.1.1 e 6.1.1.2 deste item 6.1.1, não
precisarão constar do Envelope nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, se forem apresentados para o
credenciamento neste Pregão Presencial.
06.1.2 – DA REGULARIDADE FISCAL
06.1.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
06.1.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
deste certame;
06.1.2.3 – Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeito Negativa junto à Fazenda
Municipal da sede da licitante (mobiliário);
06.1.2.4 – Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
06.1.2.5 – Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por
meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
06.1.2.6 – Certidão de regularidade de débito ou Positiva com efeito Negativa junto à Fazenda
Estadual da sede do licitante, ou outra prova equivalente na forma da Lei.
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06.1.2.7– A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte se dará da seguinte forma:
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do julgamento do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa;
c) A não- regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “b” deste item implicará
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei
Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
06.1.3– DA REGULARIDADE TRABALHISTA
06.1.3.1 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme
a Lei Federal nº 12.440, de 07/07/2011.
06.1.4 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
06.1.4.1 – Certidão negativa de recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica ou plano de recuperação judicial já homologado pelo Juízo competente e em
pleno vigor (que será aceita no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por publicação em órgão de imprensa oficial), expedida a menos de
90 (noventa) dias da data designada para abertura dos envelopes.
06.1.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
06.1.5.1 – Comprovação de registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de
Administração - CRA (dentro da validade) e registro secundário da empresa no Conselho
Regional de Administração de São Paulo quando o licitante for de outro estado da federação,
conforme Resolução Normativa 390, art. 37, do Conselho Federal de Administração;
06.1.5.2 - Certidão(ões) ou Atestado(s) de capacidade técnica(s), emitido(s) em nome da
empresa licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
comprovando ter executado serviço similar e compatível em características, quantidades e
prazos como o objeto da licitação, bem como a satisfação quanto à qualidade dos serviços e
cumprimento dos prazos contratuais;
06.1.5.3– Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato, ou se
decorrido, pelo menos, um ano da sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior;
06.1.5.4 – Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da
empresa, registrado no CRA fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que
executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em características com o ora
licitado;
06.1.5.5 - Apresentar Certidão de Registro do Responsável Técnico junto ao CRA (Conselho
Regional de Administração) com vínculo comprovado com a empresa por carteira de trabalho
ou contrato.
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06.1.6 – DECLARAÇÕES/OUTRAS COMPROVAÇÕES
06.1.6.1 – Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que se encontra em cumprimento com as determinações do inciso
XXXIII, do art. 7º. da Constituição Federal. Anexo IX.
06.1.6.2 – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação, conforme
Anexo IV deste Edital;
06.1.6.3 – Declaração de gestão contratual, conforme Anexo VIII;
06.1.6.4 – Declaração de composição do quadro societário, conforme Anexo XI.
06.1.6.5 – Declaração de que, caso vencedora, empregará na execução dos serviços,
profissionais devidamente habilitados, em número suficiente para atendimento ao objeto do
edital.
06.1.6.6 - Declaração do licitante que possui Site para recepção de inscrições via Internet e que
possui sistema de correção de provas por leitura ótica;
06.1.6.7 - Declaração do licitante de que, caso venha a vencer o certame, será responsável por
elaborar e fornecer folha de resposta do candidato devidamente personalizada com questões
(para cada candidato inscrito no concurso);
06.1.6.8 – Declaração da Licitante de que, caso venha a vencer o certame, será responsável pela
divulgação de editais, gabaritos e resultados do concurso pela Internet, e publicação em jornais
de grande circulação, arcando com as despesas financeiras advindas da divulgação;
07 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
07.1 – No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com
duração mínima de 15 (quinze) minutos. Caso seja necessário, a critério do pregoeiro, o prazo
de credenciamento poderá ser dilatado.
07.2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração
de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e, em envelopes separados, a proposta de
preços e os documentos de habilitação.
07.3 – Iniciada a abertura do envelope “1 – Proposta”, estará encerrado o credenciamento e,
por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
07.4 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
07.5 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários.
07.6 – As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
07.7 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
07.8 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
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07.9 – Para efeito de seleção será considerado o preço total do ITEM.
07.10 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais
em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
07.11 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da
ordem de lances.
07.12 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um por cento),
aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os
lances incidirá sobre o preço total do item.
07.12.1 – Na etapa de lances não será aceito nenhum tipo de aparelho para comunicação com
terceiros, salvo expressa autorização do pregoeiro. Os lances serão de inteira responsabilidade
do licitante presente.
07.13 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
07.14 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as
selecionadas o último preço ofertado.
07.15 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução
do preço.
07.16 – Se houver empate, previsto no artigo 44, parágrafo 2º da Lei Complementar 123/2006,
será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno
porte, nos seguintes termos:
07.16.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
07.16.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja proposta for mais bem
classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada, até então,
vencedora do certame, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta,
procedendo o(a) pregoeiro(a) à etapa de negociação de que trata o subitem 7.17.
07.16.2.1 – Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da
convocação do (a) Pregoeiro (a), sob pena de preclusão.
07.16.3 – Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 07.16.1,
será realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a
preferência e apresentar nova proposta.
07.16.4 – O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta
da fase de lances NÃO tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte,
ou seja, sendo a vencedora da etapa de lances ME ou EPP não se procederá ao disposto nesses
subitens.
07.16.5 – Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, será
declarada a melhor oferta daquela proposta originalmente vencedora da fase de lances.
07.17 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
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07.18 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que
será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
07.19 – Somente aí serão abertos os envelopes “habilitação” das empresas previamente
selecionadas para o item.
07.20 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos; ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
07.21 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
07.22 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
07.23 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora dos itens para os quais apresentou a melhor proposta.
07.24 – Quanto à microempresa e empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de negativa.
07.24.1 – Não ocorrendo a regularização da documentação, no prazo previsto neste subitem,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para negociação, assinatura do contrato ou outro
instrumento que o substitua, ou revogar o(s) item(s) ou a licitação.
07.25 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação,
o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor,
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos
de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
08 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
08.1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
08.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
08.3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
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08.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento.
08.5 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
08.6 – A adjudicação será feita por item.
08.7 – A homologação, em favor da licitante adjudicada nesta licitação, será feita pelo
Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes, após recebimento
do processo concluído pelo(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio.
09 – DO LOCAL, PRAZO E FORMA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, DA FISCALIZAÇÃO, DA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL
09.1 – O objeto da presente licitação será executado de acordo com os termos do edital e seus
anexos, especialmente às especificações constantes do Termo de Referência, Anexo VI, do
respectivo edital, em total obediência aos regramentos das Normas Técnicas da Legislação
Vigente.
09.2 – A Secretaria Municipal de Assuntos Administrativos da PREFEITURA MUNICIPAL exercerá
a mais ampla fiscalização e supervisão dos trabalhos referentes ao objeto licitado, em todos os
seus aspectos a execução dos mencionados trabalhos.
09.3 – A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (Vinte e Cinco por Cento) de acordo
com o que preceitua o art. 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8666/93;
09.4 – O prazo de vigência contratual é de 12 (meses) e a execução do objeto é de 120 (cento e
vinte dias) corridos, contados da data da assinatura do contrato;
09.5 - O prazo para execução será fixo e improrrogável, salvo motivo previsto em lei,
comunicado pela contratada, por escrito, aos órgãos e unidades solicitantes, antes do
vencimento do prazo. Aceito e oficializado por escrito, pelos órgãos e unidades responsáveis, o
prazo será prorrogado, dentro dos limites previstos na Lei 8666/93.
10 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1 – O objeto da presente licitação será recebido pela Secretaria Municipal de Assuntos
Administrativos, pelo responsável competente para tanto.
10.1.1 – Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a empresa vencedora deverá
substituí-los no prazo estabelecido formalmente pela Secretaria Municipal de Assuntos
Administrativos, observando as condições estabelecidas para a execução do serviço, sob pena
de lhe serem aplicadas as sanções administrativas estabelecidas pelas leis federais nº 10.520/02
e 8.666/93 e suas alterações, e constante do edital.
11 – DA FORMA DE PAGAMENTO
11.1 – O pagamento pelo objeto da presente licitação será realizado em parcela única, após a
homologação do resultado final do concurso, acompanhado com relatório da Secretaria
Municipal de Assuntos Administrativos, em até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota
Fiscal de Prestação de Serviços empenhada na Contabilidade Pública da Prefeitura Municipal de
São João das Duas Pontes/SP.
11.2 - Ocorrendo qualquer discrepância entre os serviços, o pagamento ocorrerá somente após
o saneamento das irregularidades iniciando um novo prazo;
11.3 – O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária indicada pela
fornecedora, ou na tesouraria do município;
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11.4 – A CONTRATANTE poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título,
lhes sejam devidas pela CONTRATADA, por força deste Contrato.
11.4.1 – O pagamento fica condicionado ao repasse pela CONTRATADA para este Município dos
valores de arrecadação das inscrições acompanhado do relatório expedido pelo Banco com as
demonstrações financeiras e com a relação da arrecadação das inscrições.
12 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
12.1– Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do Município de São João das
Duas Pontes pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no
artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a licitante às
penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pelo não
cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor.
12.2 – Fica estabelecida em 10% (dez por cento) do valor do CONTRATO a multa, se a decisão
for pela sua aplicação.
12.3 – A multa de que tratam o subitem anterior, somente poderão ser relevadas, quando os
fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que independam
da vontade da licitante e quando aceitos, justifiquem o atraso.
12.4 – Antes da aplicação das sanções de que tratam o subitem anterior, será expedida uma
notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa,
disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS
13.1 – As despesas com a execução do contrato a ser firmado em decorrência desta licitação
correrão por conta da Dotação Orçamentária do exercício de 2021, consignada a saber:
LOCAL
020201

FUNÇÃO
PROGRAMÁTICA
04.122.0046.2005.0000

CATEGORIA
ECÔNOMICA
3.3.90.39.00

FONTE DE
RECURSO
1

FICHA
56

13.2 - O Valor Máximo por item, conforme cotação de preço é de R$. 17.423,67 (Dezessete mil
quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos).
14 – DO REAJUSTE DE PREÇO
14.1 – O preço ora contratado poderá ser reajustado anualmente pelo índice Federal do
IPCA/IBGE.
15 – DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1 – Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação
16 – DA CONTRATAÇÃO
16.1 – Deliberada a contratação, o vencedor será convocado para no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da convocação para esse fim expedida, retirar o instrumento contratual,
sob pena de decair do direito à Contratação.
16.2 – O prazo fixado poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que o convocado
apresente motivo justo até último dia do prazo inicial, aceito pela Administração.
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16.3 - A não aceitação da justificativa apresentada facultará à Administração o direito de
convocar os licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação obtida, para fazê-lo
em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogar a presente
licitação.
17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. Todos os
documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
17.2 – O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município, Diário
Oficial do Estado de São Paulo.
17.3 – Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no
Diário Oficial do município e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
17.4 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada no Setor de Licitações da Prefeitura, cujo endereço consta mencionado
anteriormente, após a celebração do contrato.
17.5 – Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital.
17.5.1 – O que se refere o item 17.5, o interessado deverá protocolar por escrito o seu pedido
na Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes.
17.6 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01
dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.
17.7 – Acolhida à petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame.
17.8 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
17.9 – Integram o presente Edital os seguintes documentos:
- Anexo I – Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração;
- Anexo II – Declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
- Anexo III – Declaração assegurando a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar
com a Administração Pública;
- Anexo IV – Declaração assegurando a inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação.
- Anexo V – Declaração de ME/EPP e de não haver nenhum dos impedimentos previstos nos
incisos do § 4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.
- Anexo VI – Termo de Referência.
- Anexo VII – Minuta de Contrato.
- Anexo VIII - Declaração de gestão contratual.
- Anexo IX – Declaração de que se encontra em cumprimento com as determinações do inciso
XXXIII, do art. 7º. da Constituição Federal;
- Anexo X – Modelo Proposta
- Anexo XI – Declaração de composição do quadro societário
17.10 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Estrela d’Oeste, SP.
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São João das Duas Pontes, SP, 02 de agosto de 2021.

JOSÉ CARLOS CEZARE
Prefeito Municipal
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ANEXO I

MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

A empresa_____(nome da pessoa jurídica), CNPJ nº__________, com sede na _________,
através do seu representante legal, infra-assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador
o(a) senhor(a)__________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº , expedida pela _____,
CPF Nº _________, outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública do
Pregão Presencial nº 015/2021 – Processo nº 057/2021, em especial para formular lances
verbais, interpor recursos e/ou deles desistir, negociar e efetuar as providências necessárias
para que a outorgante mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento.

__________,___de__________de 20XX.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e
assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente
habilitado(s), com firma reconhecida.
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ANEXO II

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES
A/C do Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.

Prezado Pregoeiro,
DECLARAMOS, sob as penas das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações
posteriores, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Pregão Presencial nº 015/2021
– Processo nº 057/2021, bem como de seus Anexos, e que, desse modo, atendemos plenamente
a todos os requisitos necessários à habilitação e participação no mesmo.

__________,___de__________de 20XX.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente
habilitado(s).
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ANEXO III

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Eu, (nome completo), representante legal da empresa _ (razão social da proponente),
interessada em participar do Pregão Presencial nº 015/2021 – Processo nº 057/2021, promovido
pela Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes, declaro sob as penas das Leis Federais
nºs 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, que, em relação à empresa acima
mencionada, inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública
Direta, Indireta ou Autárquica. Declaro, ainda, que a empresa está apresentando, na íntegra e
sem nenhum defeito, no Envelope “2”, toda a documentação necessária à habilitação, exigida
no Edital.

__________,___de__________de 20XX.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente
habilitado(s).
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ANEXO IV

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS Á HABILITAÇÃO

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada
em participar do Pregão Presencial nº 015/2021 – Processo nº 057/2021, promovido pela
Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes, declaro, sob as penas da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores que, em relação à empresa acima mencionada, inexistem
fatos supervenientes impeditivos à sua habilitação.

__________,___de__________de 20XX.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente
habilitado(s).
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ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A Empresa ____________________, inscrita no CNPJ n°____________________,por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr.(a) ____________________, portador (a) da Carteira de
Identidade
n°____________________
expedida
pela
SSP/___
e
de
CPF
n°____________________ DECLARA, para fins do disposto neste Pregão Presencial n°.
015/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na
presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n° 123/12006.
DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo
3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.

__________,___de__________de 20XX.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando- se a condição jurídica
da empresa licitante.
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ANEXO VI
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021
TERMO DE REFERÊNCIA
01 - OBJETO:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para realizar concurso público
de provas objetivas para o provimento de cargos contantes do Quadro Anexo deste Termo:
VAGAS DE PROVIMENTOS IMEDIATAS
PROVIMENTO
IMEDIATO
01
01
04
01
02
02
01

RELAÇÃO DE CARGOS
ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
- Nível Superior em Serviço Social, com registro ativo no CRESS.
SUB PROCURADOR JURÍDICO
- Nível Superior com registro ativo na OAB.
OPERADOR BRAÇAL
- Nível Fundamental
COVEIRO
- Nível Fundamental
FAXINEIRO
- Nível Fundamental
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
- Nível Médio Completo
FARMACÊUTICO
Nível Superior com registro ativo no órgão competente.

VAGAS PARA CADASTRO DE RESERVA
(CADASTRO DE
RESERVA)
CR
CR
CR
CR
CR

RELAÇÃO DE CARGOS
ENFERMEIRO(A)
- Nível Superior com registro ativo no COREN.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
- Certificado de Conclusão de Curso Técnico ou Aux. De Enfermagem.
MÉDICO CLINO GERAL
- Nível Superior
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
- Nível Médio
DENTISTA
- Nível Superior com registro ativo no conselho de classe.

02 - JUSTIFICATIVA:
2.1 - No âmbito administrativo, conforme disciplina a constituição Federal, todo o investimento
em cargos públicos deverá ser efetivado através de Exame em Concurso Publico realizado pelo
ente interessado. A Prefeitura Municipal está atualmente na dependência de novas
contratações de profissionais para atendimento da vacância dos cargos de Assisten Social do
CRAS, Sub Procurador(a) Jurídico(a), Operador Braçal, Coveiro, Faxineiro(a), Auxiliar
Administrativo e Farmacêutico(a), bem como Cadastro de Reserva para cargos na ára da
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saúde, sendo estes para atendimento e complementação da Equipe de Estratégia de Saúde da
Família (ESF), são os cargos de Enfermeiro(a), Técnico de Enfermagem, Médico Clínico Geral,
Agente Comunitário de Saúde e Dentista. Diante do disposto, e cumprindo o que determina a
Constituição Federal; há a necessidade urgente da realização de concurso público para o
preenchimento destas vagas, bem como do TAC – IC n. 14.0259.000037/2016-5 para o
contratação de Assistente Social.
03 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:
3.1 - Elaboração de regulamento do Concurso Público; Elaboração de Editais; Treinamento para
a equipe de inscrição; Treinamento para a equipe de coordenação e fiscalização; Elaboração de
provas objetivas; Aplicação das provas objetivas, títulos (se for o caso); Correção de provas
objetivas e prática (se for o caso); Apresentação do resultado; Apreciação de recursos
administrativos dos candidatos sobre todas as fases e sobre o resultado; Apresentação de
relatório geral sobre o concurso público; Apresentação do resultado para a homologação;
Prestação de assessoramento técnico, no que couber, para o chamamento de candidatos
aprovados durante o prazo de validade do concurso, bem como suporte em todas as etapas do
concurso público desde o ínicio da aplicação das provas até o término com a apresentação de
relatório conclusivo.
3.2 - OBSERVAÇÕES: Todo o processo de realização do Concurso Público será informatizado,
desde as inscrições até o seu resultado final; Os critérios de desempates contarão com recurso
avançado de modo a não permitir empates técnicos entre candidatos; Deverá ser assegurada a
entrega do caderno de provas aos candidatos; A correção das provas deverá ser feita por meio
de leitura ótica, com utilização de cartão de respostas; As provas objetivas, práticas e de títulos
(caso necessário) estabelecidas no objeto a ser contratado deverão ser aplicadas por
profissionais especializados ou por pessoas capacitadas de responsabilidade da Contratada,
obedecendo-se os critérios estabelecidos no Edital do Concurso.
04 - RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
4.1 - As despesas decorrentes da Aquisição do objeto correrão as expensas da dotação
orçamentária:
LOCAL
020201

FUNÇÃO
PROGRAMÁTICA
04.122.0046.2005.0000

CATEGORIA
ECÔNOMICA
3.3.90.39.00

FONTE DE
RECURSO
1

FICHA
56

05 - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1 - A empresa vencedora terá um prazo de 120 dias corridos para concluir os serviços a partir
da solicitação emitida pela Prefeitura Municipal, a ser, justificadamente prorrogado pela
Diretoria Municipal de Administração do Município.
5.2 - A CONTRATADA compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na legislação de
regência quanto aos serviços contratados.
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06 - DOS DEVERES DA CONTRATADA
6.1 - Executar todos os serviços, objeto do contrato, de acordo com a sua proposta de preço,
independentemente de sua transcrição, sob as penas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
6.2 - Responsabilizar-se pela elaboração das provas, cujo conteúdo deverá obedecer fielmente
o estabelecido no Edital do Concurso;
6.3 - Responsabilizar-se por todo o apoio logístico, tais como recursos humanos e materiais,
durante a realização do Concurso Público.
6.4 - Exigir da Contratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações emanadas
por esta visando o sucesso da Administração Pública Municipal na aplicação dos serviços
recebidos;
6.5 - Dar suporte e orientação aos membros da Comissão Organizadora do Concurso Público,
bem como aos membros da equipe de recebimento das inscrições e fiscais designados para o
dia das provas;
6.6 - Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil,
trabalhista previdenciária, comercial, fiscal, e respectivos ônus, tanto em relação a si, quanto ao
pessoal eventualmente contratado para a execução dos serviços objeto do contrato;
6.7 - Coordenar todo o sistema de recebimento de inscrições pela internet, sanando as dúvidas
e incidentes que, por ventura, vierem a ocorrer;
6.8 - Elaborar, aplicar e corrigir as provas conforme as categorias funcionais constantes do Edital,
responsabilizando-se pelo seu sigilo e segurança;
6.9 - Apresentar o resultado das provas constando os candidatos classificados com vaga, os
classificados sem vaga, os candidatos reprovados e os candidatos ausentes;
6.10 - Assegurar a entrega do caderno de provas aos candidatos, conforme estabelecido no
edital do concurso;
6.11 - Orientar à Contratante para que cumpra rigorosamente os prazos dados aos candidatos
para interposição de recursos administrativos na forma do Edital do Concurso;
6.12 - Atender todas as exigências deste contrato e executar todos os serviços contratados
assumindo os ônus da prestação inadequada dos trabalhos;
6.13 - Subsidiar a Comissão Organizadora do Concurso Público e a Contratante em todos os casos
de recursos administrativos ou judiciais;
6.14 - Promover todas as informações sobre o Concurso Público, inclusive gabaritos e resultados,
no site da empresa e no site da Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes;
6.15 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários nos serviços objeto do presente instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, observando-se as disposições do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
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6.16 - Emitir a Nota Fiscal de Prestação de Serviços fazendo discriminar no seu corpo a dedução
dos impostos exigidos pela Contratante, e o lote e número de processo licitatório.
6.17 - Designar as pessoas que atuarão como fiscais de provas e responsabilizar-se pela
remuneração pelos serviços, a parte logística, bem como a organização dos locais de provas,
com identificação das salas e disponibilização de candidatos por sala e escola;
6.18 - Oferecer os recursos humanos, fiscais e coordenadores, e ainda os materiais necessários
ao bom desempenho dos trabalhos a serem prestados para a Contratada durante a realização
das provas, tais como limpeza de escolas, seguranças dos portões de entrada e saída;
6.19 - Encarregar-se da divulgação e publicação de todas as fases do Concurso Público na
imprensa;
6.20 - Responsabilizar-se pelos ônus decorrentes da realização de defesa contra impugnações
judiciais ou mandados de segurança;
6.21 - Iniciar os serviços, objeto do contrato, em até 05 (cinco) dias após a data da assinatura
do contrato, apresentando:
a) cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação da Comissão Organizadora do Concurso
Público, onde estejam discriminados todos os prazos em que as etapas do concurso devem ser
executadas;
b) planejamento preliminar, a ser submetido à apreciação a Comissão Organizadora do Concurso
Público, discriminando e detalhando todos os procedimentos a serem dotados relativamente a
elaboração de editais e divulgação, inscrições de candidatos, inclusive portadores de deficiência,
cadastramento dos candidatos, seleção dos profissionais que comporão a banca examinadora,
critérios para elaboração de conteúdos e questões das provas, confecção dos cadernos de
provas e folhas de resposta, reprodução do material, logística para a aplicação das provas,
aplicação das provas, métodos de segurança a serem empregados para a elaboração das provas,
para a identificação dos candidatos e para a aplicação das provas, avaliação das provas,
divulgação dos resultados das provas, encaminhamento de recursos, apreciação dos recursos,
serviços de informação e apoio aos candidatos.
6.22 - Manter sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando-se pela
divulgação, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que
comprometam a sua realização.
6.23 - Designar responsáveis pela instauração e condução do concurso público.
6.24 - Especificar os conteúdos das provas de conhecimentos básicos e específicos, em conjunto
com a Comissão Organizadora do Concurso.
6.25 - Elaborar provas especiais para candidatos portadores de necessidades especiais,
indicadas no formulário de inscrição.
6.26 - Elaborar o Edital do Concurso, inclusive quanto ao conteúdo programático que deve ser
completo e atual.
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6.27 - Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação.
6.28 - Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do
contrato, correndo às expensas da contratada, as correspondentes despesas no todo ou em
parte, de serviços em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções durante ou após sua
prestação.
6.29 - Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista,
previdenciária, fiscal, acidentária e os demais custos diretos e indiretos, assim como por
encargos relativos à alimentação, transporte e outros benefícios de qualquer natureza,
decorrentes da relação de emprego do pessoal que venha a ser contratado para a execução de
serviços incluídos no objeto do contrato.
07 - DOS DEVERES DA CONTRATANTE
7.1 - Ter reservado o direito de não mais utilizar os serviços da Contratada caso a mesma não
cumpra o estabelecido no Contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei nº
8.666/93;
7.2 - Acompanhar o andamento dos serviços por meio dos seus prepostos e expedir instruções
verbais ou escritas sobre a sua execução, podendo impugnar os serviços que estejam mal
executados, os quais deverão ser refeitos, correndo as despesas oriundas destes serviços por
conta da Contratada;
7.3 - Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições
previstos na Lei nº 8.666/93;
7.4 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada pelos serviços executados de acordo com as
disposições do Contrato;
7.5 - Denunciar as infrações cometidas pela Contratada e aplicar-lhe às penalidades cabíveis
nos termos da Lei nº 8.666/93;
7.6 - Modificar ou rescindir unilateralmente o Contrato nos casos previstos na Lei nº 8.666/93;
7.7 - A contratante deverá fornecer as informações bancárias com antecedência mínima de 15
(quinze) dias da data de aplicação das provas;
7.8 - Oferecer para a Contratada os locais onde serão realizadas as provas, devidamente
limpos.
08 - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO
8.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 meses contados a partir da data de sua
assinatura.
8.2 - Os prazos previstos de execução, de conclusão e de entrega poderão ser prorrogados,
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio
econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, os quais devem estar
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devidamente caracterizados e devidamente autuados em processo que deverá acompanhar o
processo principal:
I – alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II – superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
III – interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da Administração;
IV – aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela
Lei 8.666/93;
V – impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI – omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução
do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
09 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas pela
Licitante Vencedora, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, a Prefeitura Municipal de
São João das Duas Pontes/SP poderá, garantido a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a
gravidade da falta cometida, as seguintes sanções:
a) advertência, por escrito;
b) as multas são as seguintes:
b.1) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso da prestação do
serviço;
b.2) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer as
cláusulas do contrato;
b.3) 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual restante, na hipótese de rescisão do contrato
nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou
criminal incidente e da obrigação de ressarcir as perdas e danos a que der causa;
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes/SP, por um prazo de até 02 (dois) anos,
conforme fixar a Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade nos termos da Lei nº 10.520, de 17.7.2002, sem prejuízo da multa
prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais.
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FISCAL DO CONTRATO
Será fiscal deste contrato a Sr.ª Débora da Silva, designada através da Portaria Nº 4.971 de 21
de janeiro de 2019.
PESQUISA DE MERCADO, VALOR ESTIMADO E VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO.
O Município propõe a pagar o valor estimado na tabela abaixo:
Item

Especificação

1

Prestação de serviços para
realização de concurso público para
preenchimento de vagas da
Prefeitura Municipal de São João
das Duas Pontes.

Qtde. Unid.

1

Serv.

V. Unit.

V. Total

R$ 17.423,67

R$ 17.423,67

Valor total para prestação de serviços: R$ 17.423,67 (Dezessete mil quatrocentos e vinte e
três reais e sessenta e sete centavos).

São João das Duas Pontes, 02 de agosto de 2021.

LINDOMAR ROBERTO VISSOTI
Diretor Municipal de Administração
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO Nº 057/21
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/21
CONTRATO Nº XX/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA
PREENCHIMENTO DE VAGAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES/SP,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO VI DESTE
EDITAL.
PREÂMBULO
De um lado, como CONTRATANTE, e assim denominado no presente instrumento, o Município
de São João das Duas Pontes, com sede na Praça Irmãos Brandini, 4-33, Centro, inscrito no CNPJ
sob o nº 46.559.833/0001-11, ora representado pelo Senhor Prefeito Municipal JOSÉ CARLOS
CEZARE, portador da RG nº 10.367.538-3 e do CPF nº 018.745.118-42, e de outro lado, como
CONTRATADA, e assim denominado no presente instrumento, a empresa XXXXXXXXXXXX, com
sede à xxxxxxxxxxxxxx, nº xxxxx, Cidade de xxxxxx, Estado de xxxxxxx, devidamente inscrita no
CNPJ sob nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, Inscrição Estadual nº xxxxxxxxxxxxxxx, ora representada na
forma de seus atos constitutivos por xxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG nº xxxxxxxxxxxxx e do
CPF nº xxxxxxxxxxxxxx
As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de Contrato
Administrativo e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente, subordinados à
Lei Federal nº 8.666/93 e 8.883/94, bem como vinculado ao Edital do Pregão Presencial nº
032/21.
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1 – A CONTRATADA, por força do presente instrumento, se obriga a fornecer à Prestação de
Serviços para realização de concurso público para preenchimento de vagas da Prefeitura
Municipal de São João das Duas Pontes/SP, conforme especificações constantes do Termo de
Referência, Anexo VI deste edital;
1.2 – A execução do contratado deverá obedecer rigorosamente às especificações do objeto que
integram a licitação a que corresponde este Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE
2.1 – O prazo de vigência contratual será de 12 meses e a execução do objeto em (seis) meses,
contados da data da assinatura do instrumento contratual.
2.2 - O prazo para execução será fixo e improrrogável, salvo motivo previsto em lei, comunicado
pela contratada, por escrito, aos órgãos e unidades solicitantes, antes do vencimento do prazo.
Aceito e oficializado por escrito, pelos órgãos e unidades responsáveis, o prazo será prorrogado,
dentro dos limites previstos na Lei 8666/93.
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2.3 – A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (Vinte e Cinco por Cento) de acordo com
o que preceitua o art. 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8666/93.
2.4 – O presente contrato poderá ser reajustado após o período de 12 (doze) meses, pelo índice
IPCA/IBGE ou outro que vier a substituí-lo.
CLÁUSULA TERCEIRA
DO PREÇO
3.1 – Fica ajustado o preço, conforme segue:
3.2 – O valor total do presente contrato fica estimado em R$ xxxxxxxxxxxxx, onerado na seguinte
dotação do orçamento de 2021, a saber:
LOCAL
020201

FUNÇÃO
PROGRAMÁTICA
04.122.0046.2005.0000

CATEGORIA
ECÔNOMICA
3.3.90.39.00

FONTE DE
RECURSO
1

FICHA
56

CLÁUSULA QUARTA
DA EXECUÇÃO E LOCAL
4.1 – O objeto da presente licitação será executado de acordo com os termos do edital e seus
anexos, especialmente às especificações constantes do Termo de Referência, Anexo VI, do
respectivo edital, em total obediência aos regramentos das Normas Técnicas da Legislação
Vigente.
CLÁUSULA QUINTA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1– O pagamento pelo objeto da presente licitação será realizado em parcela única, após a
homologação do resultado final do concurso, acompanhado com relatório da Secretaria
Municipal de Assuntos Administrativos, em até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota
Fiscal de Prestação de Serviços empenhada na Contabilidade Pública da Prefeitura Municipal de
São João das Duas Pontes/SP.
5.2 - Ocorrendo qualquer discrepância entre os serviços, o pagamento ocorrerá somente após
o saneamento das irregularidades iniciando um novo prazo;
5.3 – O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária indicada pela
fornecedora, ou na tesouraria do município;
5.4 – A CONTRATANTE poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título,
lhes sejam devidas pela CONTRATADA, por força deste Contrato.
5.4.1 – O pagamento fica condicionado ao repasse para este Município dos valores de
arrecadação das inscrições acompanhado do relatório expedido pelo Banco com as
demonstrações financeiras e com a relação da arrecadação das inscrições.
CLÁUSULA SEXTA
DAS PENALIDADES
6.1 – O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecida sujeitará
a CONTRATADA às sanções previstas na Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, garantida
ampla e prévia defesa em processo administrativo.
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PARÁGRAFO ÚNICO
Fica estabelecida em 10% (dez por cento) do valor do CONTRATO a multa, se a decisão for pela
sua aplicação.
CLÁUSULA SÉTIMA
DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1 – A rescisão contratual poderá ser:
7.1.1 – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no
art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
7.1.2 – Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência
da Administração.
7.2 – Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93,
sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido.
7.2.1 – A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências
previstas no art. 80, incisos I a IV, no que couber, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1– As obrigações da CONTRATANTE:
8.1.1- Fornecer à contratada cópia de leis municipais e demais normas que regulamentem ou
disciplinem concursos públicos;
8.1.2 - Responsabilizar-se-á pela publicação dos Editais e atos oficiais referentes ao Concurso,
juntamente com a empresa contratada;
8.1.3 - Fornecer locais para prova práticas, bem como veículos, máquinas e equipamentos para
eventuais testes práticos;
8.1.4 – Realizar o pagamento dos serviços na forma avençada neste contrato.
8.2 – São obrigações da CONTRATADA:
8.2.1 – Todas as obrigações constantes dos itens 01 a 15 do Termo de Referência, Anexo VI, do
respectivo edital, bem como as demais obrigações constantes do edital e do presente contrato;
8.2.2 – A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
8.2.3 – Responsabilizar-se pela arrecadação dos valores das inscrições em conta corrente da
empresa e, posteriormente, repassar à Prefeitura do Município de São João das Duas Pontes em
conta corrente indicada pela mesma, descontando apenas os valores cobrados pelo Banco
referente às taxas de boletos
8.2.3.1 – A empresa apresentará relatório expedido pelo Banco com as demonstrações
financeiras com relação a arrecadação das inscrições.
CLÁUSULA NONA
DA GERÊNCIA
9.1 – Para a Gerência deste Contrato, fica designado pela CONTRATANTE a Senhora Débora da
Silva, Diretora Municipal de Administração, CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, RG nº xx.xxx.xxx e pela
CONTRATADA o(a) Sr(a) ............., CPF nº..................., RG nº.............; a troca de correspondências
entre as partes deverá ser feita utilizando - se os endereços constantes neste Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS
10.1 – Aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, para casos que porventura
ficarem omissos neste termo de contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA VINCULAÇÃO
11.1 – Ficam vinculados ao contrato, dele fazendo parte integrante independentemente de suas
transcrições parciais ou totais, o edital de licitação respectivo e seus anexos e a proposta
vencedora da CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DO FORO
12.1 – Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Estrela d’Oeste, SP, para dirimir questões
resultantes ou relativas à aplicação deste Edital ou execução do ajuste, não resolvidas na esfera
administrativa.
Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de sua transcrição, as condições
estabelecidas no edital e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993,
alterada pelas Leis nºs 8.883, de 8 de junho de 1.994 e 9.032 de 28 de abril de 1995 e legislação
aplicável, no que couber.
E por estarem de acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento, por si e
eventuais sucessores, em 3 (três) vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da
data de sua assinatura.
São João das Duas Pontes/SP, de

de xxxx.

Pela CONTRATANTE
JOSÉ CARLOS CEZARE
Prefeito Municipal

Testemunhas:
Pela CONTRATADA
XXXXXXXXXXXXXX RG. XXXXXXXXXXXX CPF. XXXXXXX
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATOS)

CONTRATANTE: ____________________________________________________
CONTRATADO: _____________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________
OBJETO: ___________________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.

Estamos CIENTES de que:

a)
o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciandose, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de
Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das
Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

DO

CERTAME

OU

RATIFICAÇÃO

DA

Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Pela contratada:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Pregão Presencial nº 015/2021 Processo nº 057/2021

(NOME DA
EMPRESA)
.........................................................................,
CNPJ.
........................................,
Inscrição
Estadual. Sediada ................. (endereço completo)
......................, através de seu representante legal, o senhor XXXXXXXXXXXXXX, portador do RG.
XXXXXXXXXXXX e do CPF. XXXXXXXXXX, DECLARA, sob as penas da lei, que fica designado para a
Gerência do Contrato a ser firmado com o Município de São João das Duas Pontes a pessoa
abaixo qualificada:
GESTOR: (NOME COMPLETO)
CARGO. XXXXXXXXXXXXXXXX RG. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
DATA DO NASCIMENTO:
/
/
ENDEREÇO RESIDENCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-MAIL PESSOAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-MAIL PROFISSIONAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TEL/CEL.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
__________,_____de___________de 20XX.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente
habilitado(s).
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ANEXO IX

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7, INCISO XXXIII, DA
CARTA MAGNA

(NOME DA
EMPRESA) .........................................................................,
CNPJ
ou CIC
no........................................., sediada ................. (endereço completo)......................,
declara a estrita observância ao Princípio Constitucional do art. 7, inciso XXXIII da Carta Magna,
e estou ciente de que eventual revelação da infringência à regra, acarretará a imediata
inabilitação ou desclassificação do Pregão Presencial n° 032/2021, como a rescisão do Contrato
Administrativo que venha a firmar com o Município de São João das Duas Pontes, SP.

__________,_____de_________de 20XX.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente
habilitado(s).
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ANEXO X
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Presencial nº 015/2021
Processo nº 0057/2021
Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação
bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

DADOS DO LICITANTE
Razão Social:
Endereço:
CEP:
e-mail:
DADOS BANCÁRIOS

Fone:

Fax:
CNPJ:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA
PREENCHIMENTO DE VAGAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES/SP,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO VI DESTE
EDITAL.
Item

01

Descrição de Serviços
Contratação de empresa para
realização de concurso público para
preenchimento de vagas da Prefeitura
Municipal de São João das Duas
Pontes/SP, conforme especificações
constantes do Termo de Referência,
Anexo VI deste edital.
VALOR TOTAL

Unid.

Qtde.

UND

01

Valor
Unitário

Valor Total

VALIDADE DA PROPOSTA: XXXXX
PRAZO DE ENTREGA: XXXXX
OBSERVAÇÕES: Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos para perfeita entrega dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra
especializada ou não, encargos sociais, trabalhistas e previdenciário, responsabilizando civil e
criminalmente por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos,
taxas, municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para
atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a
entrega parcial e ou total do item licitado, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relação ao Município.
Declaramos igualmente, que:
a) Temos pleno conhecimento dos termos estabelecidos no edital;
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b) Recebemos do Município de São João das Duas Pontes/SP todas as informações necessárias
a elaboração da nossa
proposta;
c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos
plenamente;
d) Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro
do prazo e estabelecido, contada da data de notificação do Município de São João das Duas
Pontes/SP bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das
sanções cabíveis;
Cidade, DATA: /_
/_
Licitante
CNPJ
Representante Legal da Licitante
RG./CPF.
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ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO

Pregão Presencial nº 015/21
Processo nº 057/21

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa da licitação (Nome da empresa) XXXXXXXXX, CNPJ
Nº XXXXXXXX, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista.

xxxxxxxxx, xx, xx de xxxxxxxxxx de 2021.

Nome da Empresa
Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado
(s).
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