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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 081/2021 

 

PREÂMBULO 

 

A Prefeitura Municipal de Votorantim/SP, através do Departamento de Compras, Licitações e 

Contratos, com sede na Avenida 31 de Março, n.º 327, Centro, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

visando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E 

EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

PÚBLICOS E NO QUE COUBER PROCESSO SELETIVO, PARA PROVIMENTO 

TEMPORÁRIO”, conforme descrito neste Edital e seus anexos, em conformidade com a Lei n.º 

10.520/02, Decretos Municipais n.º 3.791/2009 e nº 4.625/13 e, subsidiariamente, a Lei n.º 

8.666/93, bem como pelo Decreto nº 10.024/2019, pelas normas contidas no presente Edital e pela 

Lei Complementar Federal n.º 123/06, com nova redação dada pelas Leis Complementares 

147/2014 e nº 155/2016, além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos 

Anexos. 

 

O Pregão Eletrônico (recebimento das propostas, abertura e disputa de preços) será realizado em 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico/internet, mediante condições de segurança - 

criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico 

(licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias, disponível em www.bbmnetlicitacoes.com.br– 

Acesso indicativo no link “Licitações”, conforme datas e horários definidos abaixo: 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 18/08/2021 até dia 30/08/2021 às 08h30.  

 

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 30/08/2021 das 08:31 às 08:59. 

 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 30/08/2021 a partir das 

09:00, após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).  

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de 

Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 

certame. 

 

 

1. DO OBJETO 
 

1.1 - A presente licitação tem por objeto a “Contratação de empresa para prestação de serviços 

técnicos especializados de Planejamento, Organização e Execução de CONCURSO 

PÚBLICO para provimento de cargos públicos e no que couber PROCESSO SELETIVO, 

para provimento temporário”, conforme as especificações constantes no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante deste.  

 

1.2 - As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste 

Pregão e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral 

cumprimento do contrato. 

 

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

 

2.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a credenciamento 

junto ao provedor do sistema, cadastramento e a abertura da proposta, conforme disposto no 

preâmbulo, atentando também para a data e horário para início da etapa de lances. 

 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 

estabelecida no País, que sejam especializadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as 

exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos e sejam detentoras de 

senha para participar de procedimentos eletrônicos junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias. 

 

3.2. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, 

diretamente no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias – www.bbmnetlicitacoes.com.br, até o 

horário fixado no edital para inscrição e cadastramento. 

 

3.3. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do 

licitante, até o limite de horário previsto no edital. 

 

3.4. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa 

Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela 

utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela 

entidade, nos termos do Artigo 5º, Inciso III, da Lei n.º 10.520/2002. 

 

3.5. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será permitida 

a participação de empresas: 

a) Empresas em consórcio; 

b) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública em geral, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; 

c) Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do 

órgão licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão de Licitação; 

d) Daqueles que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 

impedimento de contratar com a Prefeitura de Votorantim, nos termos do inciso III do artigo 87 

da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

e) De empresas impedidas de licitar e contratar com o município de Votorantim, nos termos do 

art. 7º da Lei n.º 10.520/02; 

f) De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei n.º 9.605/98. 

 

3.6. O Edital e seus Anexos podem ser obtidos no site oficial da Prefeitura - 

http://www.votorantim.sp.gov.br, Licitações, bem como no endereço eletrônico: 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência de todos os interessados. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.votorantim.sp.gov.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 

 

a) coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas justificando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

g) verificar a habilitação da Licitante classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET 

 

5.1. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser 

iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, 

acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 

 

5.2. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser 

dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-

mail, disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br.  
 

 

5.2.1. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações 

poderá ser esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de 

segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site 

www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

 

5.3 PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES: 

 

5.3.1. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 

do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do 

sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção "Login" opção “Licitação 

Pública” “Sala de Negociação”. 
 

5.3.2. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário 

definidos, conforme indicação na primeira página deste edital. 

 

5.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

5.5. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional BBMNET Licitações, 

poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento aos licitantes, por telefone, 

WhatsApp, chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

5.6. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

5.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes 

via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão. 

 

5.7. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de 

lotes/itens, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

 

5.8. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a 

adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal 

“www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de 

licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

6.1. A proposta eletrônica deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio do site 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir da liberação do edital, até o horário estabelecido neste 

edital.  

 

6.2. O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de 

todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances; 

 

6.3. As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, 

contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal. 

6.3.1. Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes 

condições: 
 

6.3.1.1. Os serviços ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e 

Termo de Referência. 

6.3.1.2. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo 

apropriado do sistema eletrônico com o VALOR UNITÁRIO e/ou VALOR TOTAL, conforme 

o caso. 

6.3.1.3. O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com apenas 

duas casas decimais (0,00).  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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6.4. Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, é vedada a 

identificação do licitante por qualquer meio.  
 

6.4.1. Verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da 

plataforma BBMNET Licitações,  

 

6.5. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo 

apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais 

como frete, mão de obra de instalação(ões) e/ou entregas, combustíveis e/ou manutenções, 

encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre a prestação dos serviços do 

objeto licitado. 

 

7. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES: 

 

7.1. A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 6.1, passando o 

Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.  

 

7.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 

imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

7.2.1. Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes 

serão consideradas lances.  

7.2.2. Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, 

desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o 

lote/item. 

 

7.3. Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao 

pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes/itens da mesma 

licitação.  
 

7.3.1. Em regra, a disputa simultânea de lotes/itens obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. 

Entretanto, o pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem 

sequencial. 

 

DA DISPUTA 

 

7.4. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o seguinte modo de Disputa, de 

acordo com o estabelecido no portal: 

I - Aberto. 

 

7.4.1. ABERTO:  

7.4.1.1. O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação 

automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o 

termino da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e 

“Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese 
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de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 

02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo 

de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a 

contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente. 
 

7.4.1.2. O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, 

conforme explanado acima. 
  

7.4.1.3. Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de 

negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma 

Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido; 
 

7.4.1.4. O pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o 

reinício da etapa de lances. 

 

7.5. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme 

estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do 

desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 10 deste Edital. 

 

7.6.O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

8.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "MENOR PREÇO 

GLOBAL". 

 

8.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 

seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para 

fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 

demais condições definidas neste edital, vedada a negociação em condições diferentes das 

previstas no edital. 

8.2.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

8.2.2. Fica estabelecido o prazo de duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 

para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último 

lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

8.3. Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará 

a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 

8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação 

contidas neste Edital. 

8.3.1. Será desclassificada a proposta que: 

8.3.1.1. Que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou 

apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

8.3.1.2. Apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução 

sobre a de menor valor; 
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8.3.1.3. Oferecer propostas alternativas; 

8.3.1.4. Apresentar preço manifestamente inexequível; 

8.3.1.5. Apresentar, após a Etapa de Lances / Negociação, valores unitários ou totais superiores 

aos praticados pelo mercado, conforme pesquisa prévia realizada pelo Departamento de Compras, 

Licitações e Contratos; 

8.3.1.6. Ofertar proposta de preços com valor diferente do preço informado na proposta 

comercial;  

8.3.1.7. Não se enquadrarem como ME/EPP, quando for o caso. 

8.3.2. No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá 

apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos EDITAL, a contar da 

convocação pelo pregoeiro através do chat de mensagens. 

8.3.3. A inobservância aos prazos elencados no EDITAL, ou ainda o envio dos documentos de 

habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará a 

inabilitação do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente 

justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

 

8.4. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a 

sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

 

8.5. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as 

exigências fixadas neste Edital.  

 

8.6. Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante 

detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os 

preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados. 

 

8.7. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de 

habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

9.1. Os documentos relativos à habilitação, acompanhados preferencialmente da proposta 

escrita de preços, dos licitantes, deverão ser anexados até a abertura da sessão pública, 

conforme previsto neste edital, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) “pdf”, 

“doc”, “xls”, “png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme 

regras de aceitação estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

9.1.1 Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na 

forma constante do item 9.1, deverão ser encaminhados pessoalmente ou via correio no 

Departamento de Compras, Licitações e Contratos desta Prefeitura, localizada na Avenida 

31 de Março, nº 327, Centro, CEP: 18.110-900, das 09h00 às 16h00, devendo ser entregues 

em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do 

respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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9.1.2 Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos 

originais para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão 

da imprensa oficial. 

9.1.3. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizada pela ICP-Brasil ou outro meio de autenticação digital, serão recebidos e presumir-

se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e 

cópias autenticadas em papel. 

9.1.4. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e 

veracidade dos documentos enviados eletronicamente. 

 

9.2. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

9.2.1. Ficará franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de 30 (trinta) minutos, será 

aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso. 

 

9.3. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação, com exceção da documentação 

complementar item 9.5.5, dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou 

inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro 

convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

 

9.4. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e 

veracidade dos documentos enviados eletronicamente. 

 

9.5. A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos 

comprobatórios de habilitação e qualificação: 

 

9.5.1. Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

b) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, no caso de MEI; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, tratando-se de sociedade empresária;  

d) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade 

empresária;  

e) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 

sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

f) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

 

9.5.2. Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de regularidade para com a fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou 

sede do proponente, como segue: 
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b.1) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação da Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a 

Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e a Contribuições Sociais, expedida pela Secretaria da 

Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

b.2) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante, 

por meio da apresentação da Certidão Negativa ou Positiva Com Efeito de Negativa relativa 

a débitos INSCRITOS na dívida ativa; expedida(s), no caso de sede no Estado de São Paulo, 

pela Procuradoria Geral do Estado através do site https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br (e-

CRDA)  

b.3) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da apresentação de 

certidão(ões) negativa(s) ou positiva(s) com efeito de negativa(s), relativa(s) aos tributos 

mobiliários, expedida(s) pela Secretaria Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

c) Prova de Regularidade Fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS; 

d) Prova de regularidade relativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento à Lei n.º 

12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST n.º 1.470/2011, emitida por meio eletrônico pelo 

Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao); 

d.1) A prova de regularidade relativa aos débitos trabalhistas será atualizada pela Comissão de 

Licitações no momento de apresentação dos documentos de habilitação. 

 

9.5.2.1 A prova de regularidade fiscal e trabalhista deverá ser feita por Certidão Negativa ou 

Certidão Positiva com efeitos de Negativa. Considera-se positiva com efeitos de Negativa a 

certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em 

que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória ou 

depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

 

9.5.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 

execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de 

seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão ou, na omissão desta, 

expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação; 

a.1) As empresas que encontrem-se em situação de recuperação judicial deverão apresentar o 

Plano de Recuperação, homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, conforme Súmula 50 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

9.5.4. Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa licitante, fornecido por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços similares e/ou 

compatíveis com o objeto da licitação. 

b) DECLARAÇÃO ANEXO VIII - Declaração de disponibilidade de pessoal técnico habilitado 

para a realização do objeto da licitação, que serão os responsáveis pelos serviços a serem 

executados;  

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
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c) DECLARAÇÃO ANEXO IX - Declaração de disponibilidade da licitante que encontra-se em 

regular funcionamento e tem condições de apresentar seu Alvará de localização e 

funcionamento, e que, em sendo a vencedora da licitação, fornecerá cópia do mesmo até a data 

de assinatura do Contrato. 

 

9.5.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

a) Que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital (Anexo 

IV deste Edital); 

b) Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público (Anexo IV deste Edital);  

c) Que não está impedida de transacionar com a Prefeitura de Votorantim. (Anexo IV deste 

Edital);  

d) Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal n.º 

8.666/93 consolidada pela Lei Federal n.º 8.883/94 (Anexo IV deste Edital); 

e) Declaração expressa de que o proponente tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência 

das exigências constantes do Edital e seus anexos (Anexo IV deste Edital); 

f) Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 

com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 

anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos (Anexo V deste Edital); 

g) No caso da empresa se enquadrar nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro 

de 2006, deverá apresentar a declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (Anexo 

VI deste Edital). 

h) Declaração subscrita pelo representante legal do licitante, assegurando que o mesmo atende às 

normas relativas à SAÚDE e SEGURANÇA NO TRABALHO, nos termos do art. 117, 

parágrafo único, da Constituição Estadual do Estado de São Paulo, observado, preferencialmente, 

o modelo que integra este edital como Anexo VII. 

i) O ramo de atividade da empresa deverá ser compatível e/ou similar com o objeto licitado, sendo 

devidamente conferido durante a fase de “habilitação”, caso a mesma seja dada como vencedora. 

j) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da 

assinatura do Contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se 

o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do 

processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, 

de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;  

k) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da 

assinatura do Contrato deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano 

de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas. 

§ 1º Em caso de ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação a Licitante fica 

obrigada a comunicar a Administração Pública do Município de Votorantim; 

 

9.5.6. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

a) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa 

Oficial; 

b) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;  
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c) O licitante poderá suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas ao cumprimento dos 

requisitos e condições de habilitação estabelecidos no item 9.5.5 deste edital, mediante a 

apresentação destes documentos, desde que os envie durante a fase de habilitação, através do e-

mail: pregaoeletronico@votorantim.sp.gov.br, no prazo de 15 (quinze) minutos a contar da 

solicitação do Pregoeiro através do “chat”; 

c.1) As declarações de que trata o item acima deverão ser assinadas por representante que possua 

plenos poderes para representar o licitante, podendo ser procurador(a), apresentando, no mesmo 

ato, a devida Procuração e/ou Credenciamento dando-lhe os referidos poderes; 

d) Os documentos devem estar em plena validade na data fixada para a abertura das propostas. Se 

esta validade não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de 

validade de 60 (sessenta) dias a contar da expedição, exceto a certidão negativa de falência ou 

recuperação judicial referida no subitem 9.5.3, alínea “a”; 

e) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  

e.1) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 

licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 

estabelecimentos;  

f) O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na internet nos sites 

dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por meio eletrônico.  

g) As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 

alguma restrição (Artigo 43 da Lei Complementar n.º 123, alterada pelas Leis Complementares n.º 

147/2014 e nº 155/2016). 

h) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado 

o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

(Artigo 43, § 1º da Lei Complementar n.º 123, alterada pelas Leis Complementares n.º 147/2014 e 

nº 155/2016). 

i) Em não havendo regularização da documentação, no prazo previsto na alínea “h" deste 

subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para assinatura da Ata ou revogar a licitação. (Artigo 43, § 2º da Lei Complementar 

n.º 123, alterada pelas Leis Complementares n.º 147/2014 e nº 155/2016). 

j) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado. 

k) Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante 

será habilitado e declarado vencedor do certame. 

Parágrafo Único: A empresa que deixar de apresentar a documentação no prazo estipulado 

no edital estará infringindo a Lei Federal 10.520/02 “Art. 7º  Quem, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
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contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no 

Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 

4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 

no contrato e das demais cominações legais”. 

 

10. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

 

10.1.O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte e as microempresas de 

que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho 

de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

10.1.1. Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento 

da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.1.1.1. O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito 

ao tratamento diferenciado. 

10.1.2. Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará 

automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei 

Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

10.1.2.1. 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, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.1.2.2. Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, o pregoeiro convocará a 

arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma estabelecida neste edital. 

10.1.3. Caso ocorra a situação de empate descrita no item 10.1.2.1, o pregoeiro convocará o 

representante da empresa de pequeno porte ou da microempresa mais bem classificada, 

imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado 

para o lote no prazo de cinco minutos. 

10.1.3.1. Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no 

prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura 

possuam lances ou propostas na situação do item 10.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de 

classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 

10.1.3.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro apresentar lance inferior ao 

menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo pregoeiro, que 

encerrará a disputa do lote na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de habilitação 

e da proposta de preços, conforme estabelecido no edital. 

10.1.3.3. O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a 

preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do 

início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

10.1.4. Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo pregoeiro, por 

desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do 

empate de que trata esta cláusula. 
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10.1.4.1. Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a 

melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, observado o previsto no item 10.1.2.2. 

10.1.4.2. No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa ou 

empresa de pequeno porte, o pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”. 

10.1.4.3. A partir da convocação de que trata o item 10.1.4.2, a microempresa, empresa de 

pequeno porte, terá 10 (dez) minutos para oferecer proposta inferior à então mais bem 

classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito. 

10.1.1.4. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte exercite o seu direito de apresentar 

proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de 

mensagens”, conforme estabelece este edital para encaminhar a documentação de habilitação e 

proposta de preços,  

10.1.5. O julgamento da habilitação das microempresas e empresas de pequeno porte obedecerá 

aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica. 

10.1.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

(Artigo 43, § 1º da Lei Complementar n.º 123, alterada pelas Leis Complementares n.º 147/2014 e 

nº 155/2016). 

 

11. DA NEGOCIAÇÃO 

 

11.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta 

diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 

proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se 

admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital.  

 

11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes.     

 

12. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

12.1. O critério de julgamento da presente licitação é o MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

12.2. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital nem preços ou 

vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.  

 

   13. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

 

13.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do 

presente Edital por irregularidades, protocolizando o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data 

fixada para realização do pregão, no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou 

preferencialmente, através do e-mail: pregaoeletronico@votorantim.sp.gov.br, cabendo ao 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:pregaoeletronico@votorantim.sp.gov.br
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pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Demais informações 

poderão ser obtidas pelo telefone (15) 3353-8533 Ramais 8586 e 8729. 

 

13.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o proponente que não apontar 

falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 3º (terceiro) dia útil que 

anteceder a data de realização do pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício 

não suspenderá o curso do certame. 

 

13.3 - A impugnação tempestivamente interposta pela proponente, não a impedirá de participar do 

processo licitatório. 

 

13.4 - Ao final da sessão, proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará por 

meio de mensagem lançada no sistema, que o proponente que desejar recorrer contra decisões, 

poderá fazê-lo imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, 

exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

13.5. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio 

eletrônico, no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção RECURSO, e a apresentação de 

documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada através do e-mail 

pregaoeletronico@votorantim.sp.gov.br, aos cuidados do Pregoeiro responsável pelo certame, 

observados os prazos estabelecidos (03 (três) dias úteis). 

 

13.6.A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro 

adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente 

a homologação do procedimento licitatório. 

 

13.7. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente 

fundamentado à autoridade competente.  

 

13.8. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará 

na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

13.9. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o 

objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

 

13.10. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes.  

 

13.11. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 

não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 

14. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO 

 

14.1. Após declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes 

quanto à interposição de recurso, o pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que 

posteriormente será submetido à autoridade competente. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:pregaoeletronico@votorantim.sp.gov.br
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14.2 - A adjudicação do licitante vencedor será realizada pelo pregoeiro, ao final da sessão do 

pregão, sempre que não houver manifestação dos participantes no sentido de apresentar recurso. 

Se houver redução no valor da proposta escrita inicialmente apresentada, o licitante vencedor será 

solicitado a apresentar nova proposta escrita referente ao valor fechado, inclusive com a 

adequação da respectiva planilha de custo, este compromisso, inclusive com determinação de 

prazo e local para encaminhamento do envelope, será registrado em ata do pregão. 

 

14.3 - No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos 

procedimentos já previstos neste Edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação. 

 

14.4 - A autoridade competente adjudicará o objeto licitado ao vencedor do certame e homologará 

o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a assinar o contrato dentro do prazo de no 

máximo, 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto 

ao Município. 

 

14.5 - A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a 

assinar o contrato, retomar a sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, 

seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do art. 81 da 

Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

14.6 - Decorrido o prazo do item 14.4, dentro do prazo de validade da proposta e não 

comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para entrega do objeto, será ele havido como 

desistente, ficando sujeito às penalidades previstas no item 19 do Edital. 

 

15. DO CONTRATO, PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

15.1 - O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 

disposições da Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002 bem como pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho 

de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do 

direito público. 

 

15.2 - O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado de acordo com o artigo 57, § 1º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93. 

 

15.3 - Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias corridos, contados do 

recebimento da “Ordem de Serviços”, expedida pela Secretaria solicitante. 

 

15.4 - A licitante vencedora deverá apresentar MINUTA DE EDITAL DE CONCURSO 

PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO em até 20 (vinte) dias corridos, a contar da data de 

recebimento da(s) respectiva(s) “Ordem de Serviços”, para avaliação e aprovação pela Comissão 

de Concursos da Prefeitura. 
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15.4.1 - Os prazos para inscrições, aplicação de provas, divulgação de resultados e demais 

serviços correlatos serão discutidos e acordados após contratação, juntamente com a Comissão de 

Concursos, devendo os mesmos constar no(s) Edital(is) de Concurso / Processo Seletivo. 

 

15.5 - A CONTRATADA terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após o 

encerramento das inscrições para informar o número total de inscrições por categoria. 

15.5.1 - O valor a ser repassado à CONTRATADA deverá estar de acordo com o número de 

inscrições por ela informado CONTRATANTE. 

 

15.6 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e seus anexos e na Lei nº 

8.666/93. 

 

16. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

16.1 - Os serviços serão recebidos conforme a seguir: 

a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, serão recebidos os serviços para verificação 

de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo para sua correção; 

b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência dos serviços e sendo 

aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura no documento 

fiscal. 

 

16.2 - Na hipótese de os serviços apresentarem irregularidade não sanada, será reduzido a termo o 

fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das 

penalidades. 

 

16.3 - O recebimento dos serviços será controlado por servidor designado, que fará a verificação 

da sua conformidade com a proposta apresentada, e ainda, quanto a cumprimento de 

conformidade com a solicitação da realização dos serviços. 

 

16.4 - A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da 

Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

16.5 - A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com o contrato (art. 76 da lei 

Federal n.º 8.666/93). 

 

17. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

17.1 - A gestão e fiscalização da execução dos serviços ora contratados será fiscalizada pela 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

 

17.2 - A fiscalização elaborará documentos de forma objetiva aos serviços decorrentes, as quais 

justificarão os pagamentos pelos serviços efetivamente realizados.  

 

17.3 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 
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excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE 

responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na 

execução dos serviços contratados. 

 

17.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 

contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

 

17.5 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE 

encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, 

ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

 

18. DO PAGAMENTO 

 

18.1 - O pagamento será realizado pelo próprio candidato, não cabendo à Prefeitura Municipal 

responder por qualquer ônus em função da realização dos concursos públicos e/ou processos 

seletivos. 

 

18.2 - Os valores recolhidos pela contratada, referente ao valor das inscrições deverão ser 

suficientes para o ressarcimento das suas despesas com a realização dos certames - concurso(s) e 

processo(s) seletivo(s) - não cabendo à PREFEITURA, o desembolso de qualquer importância em 

caráter complementar ou não, em prol da contratada, pela prestação dos serviços sob sua 

responsabilidade; 

 

18.3 - Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente 

com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

 

18.4 - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

 

18.5 - O valor contratado poderá ser reajustado a cada período de 1 (um) ano, contado a partir do 

início da vigência do contrato, com base na variação mensal acumulada do IPC-FIPE, ocorrida no 

período de 12 (doze) meses contados da apresentação da proposta. 

 

19. DAS SANÇÕES 

 

19.1. Os casos de inexecução do objeto deste Edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso 

injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades 

previstas no art. 7º da Lei n.º 10.520/02, bem como, nos arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, das 

quais destacam-se: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

município, no prazo de até 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, em geral enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
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ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de sanção 

aplicada com base na alínea anterior, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da 

decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

19.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no Edital, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades: 

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 

b) pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 

 

19.3 - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, sem prejuízo no disposto no § 1º 

do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93 e artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, sujeitará a contratada a multa de 

mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do 

prazo estabelecido, na seguinte proporção: 

a) multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e 

b) multa de 15% (quinze por cento) a partir de 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º 

(quadragésimo quinto) dia de atraso. 

 
 

19.3.1 - A partir de 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial 

da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital 

ou contrato, sujeitando-se à aplicação de multa prevista no item 13.4 deste edital. 

 

19.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas à contratada as seguintes 

penalidades: 

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 

b) pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 

 

19.5 - Os licitantes sujeitar-se-ão, à imposição de multa correspondente a até 2% (dois por 

cento) do valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto 

na sessão de pregão ou retardar o procedimento licitatório. 

 

19.6 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela 

Administração. 

 

19.7 - Não havendo créditos para abatimento da multa, esta deverá ser recolhida aos cofres da 

Contratante em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a 

tenha aplicado, sendo que após essa data começarão a correr juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês e atualizações monetárias. 

 

19.8 - Caso não seja recolhida no prazo acima, o valor será inscrito em dívida ativa e será 

promovida a cobrança judicial, sem prejuízo das demais cominações legais. 

 

19.9 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação 

escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 
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advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o 

fato seja registrado no cadastro correspondente. 

 

19.10 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis 

contados da data da intimação do interessado.  

 

19.11 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será 

dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis e pedidos de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

19.12 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no art. 78 

da Lei n.º 8.666/93. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

20.1. Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos deverão ser encaminhados à Prefeitura Municipal de Votorantim, 

preferencialmente, através do e-mail: pregaoeletronico@votorantim.sp.gov.br, ou para o endereço 

eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br até 03 dias úteis antes da data fixada para o recebimento 

de propostas.  

 

20.2. Os esclarecimentos serão disponibilizados no endereço eletrônico acima mencionado. 

 

20.3. Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no sítio da 

www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

 

20.4. A entrega da proposta sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital implicará 

na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 

 

20.5. Todas as respostas do Pregoeiro às impugnações e recursos, porventura interpostos, estarão 

à disposição dos interessados no próprio Site. 

 

20.6. A participação da licitante na presente licitação implica na sua concordância a todas as 

condições e termos estabelecidos neste Edital e anexos; 

 

20.7. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação tais 

como a elaboração e encaminhamento de suas propostas e dos documentos exigidos neste Edital; 

20.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; 

 

20.9. Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a 

indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 

relativas à sessão pública do pregão; 

 

20.10.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

mailto:pregaoeletronico@votorantim.sp.gov.br
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, 

por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

 

20.11. É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo no endereço eletrônico; 

 

20.12. É facultada ao Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência com a suspensão da sessão, se for o caso, destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública; 

 

20.13. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a). 

 

20.14. Faz parte deste Edital: 

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II - Modelo da Proposta Comercial; 

Anexo III –Termo de Ciência e Notificação TCESP; 

Anexo IV -Modelo de Declaração de preenchimento dos requisitos da habilitação e idoneidade; 

Anexo V - Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos; 

Anexo VI - Declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou microempresa para os 

fins de cumprimento da Lei Complementar n.º 123/2006; 

Anexo VII - Declaração de Cumprimento às Normas Relativas à Saúde e Segurança do Trabalho; 

Anexo VIII - Declaração de disponibilidade de pessoal técnico habilitado para a realização do 

objeto da licitação; 

Anexo IX - Declaração de disponibilidade da licitante que encontra-se em regular funcionamento 

e tem condições de apresentar seu Alvará de localização e funcionamento; 

Anexo X - Minuta de Contrato. 

 

Votorantim, 18 de Agosto de 2021. 

 

 

 

 

Fabíola Alves da Silva Pedrico 

Prefeita Municipal 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

OBJETO: “Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de 

Planejamento, Organização e Execução de CONCURSO PÚBLICO para provimento de 

cargos públicos e no que couber PROCESSO SELETIVO, para provimento temporário”, 

com o objetivo de atender às demandas de pessoal da Prefeitura, nos termos da lei e do interesse 

público. 

 

EDITAL/PROVAS/FASES (a serem 

exigidas por ocasião do Edital, 

conforme necessidade) 

CONCURSO 

(A) 

PROCESSO SELETIVO 

(B) 

I - FASE ÚNICA: Provas Objetivas 

com ou sem a entrega de TÍTULOS 

Escolaridade 

Exigida 

Valor da 

Inscrição 

Escolaridade 

Exigida 

Valor da 

Inscrição 

Fundamental  Fundamental  

Ensino Médio  Ensino Médio  

Superior  Superior  

TOTAL (A)  TOTAL (B)  

TOTAL GLOBAL (A+B)  

 

II - DUAS FASES: Prova Objetiva (+) 

Prova Prática ou Discursiva ou TAF - 

Teste de Aptidão Física ou Avaliação 

Psicológica 

Quando for exigida, através de Edital próprio, a 

realização de mais de 01 (uma) FASE, além da 

Prova Objetiva e de Títulos, indicada no item I - 

FASE ÚNICA - o valor da INSCRIÇÃO POR 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE fixado no item I, 

será acrescido do percentual máximo de 20% (vinte 

por cento), visando o custeio da FASE 

COMPLEMENTAR. 

 

III - MAIS DE DUAS FASES 

Quando for exigida, através de Edital próprio, a 

realização de mais de 02 (duas) FASES, além da 

Prova Objetiva e de Títulos, indicada no item I - 

FASE ÚNICA - o valor da INSCRIÇÃO POR 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE fixado no item I, 

será acrescido do percentual máximo de 40% 

(quarenta por cento), visando o custeio das FASES 

COMPLEMENTARES. 
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1. DAS VAGAS 

 

a) CONCURSO PÚBLICO para preenchimento das vagas existentes no quadro de servidores 

efetivos da Prefeitura pelas demandas das secretarias municipais, mais aquelas que vierem a ser 

criadas, as que vagarem e/ou forem disponibilizadas durante a vigência do concurso/processo 

seletivo e cuja posse/contratação se dará pelo regime ESTATUTÁRIO. 

 

b) PROCESSO SELETIVO para as funções que forem identificadas como necessárias para um 

período emergencial ou até realização de concurso para os respectivos cargos na quantidade de 

vagas forem disponibilizadas, mais aquelas que poderão surgir, as que vagarem e ou forem 

disponibilizadas durante a vigência do processo seletivo, considerando que a contratação é 

temporária e por tempo determinado pelo regime ESTATUTÁRIO. 

 

2. DAS PROVAS 

 

As PROVAS deverão ser compostas, observando-se as exigências para cada cargo, devendo 

contar com no mínimo: 

 

I - CONCURSO 

 

a) PROVA OBJETIVA: Para todos os candidatos, contendo média de 40 (quarenta) questões 

objetivas em teste de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas; 

 

b) PROVA DISCURSIVA: Quando exigido pela Prefeitura, aos profissionais da Educação, 

visando a criticidade e capacidade de dissertação e argumentação sobre um determinado tema; 

 

c) PROVA DE TÍTULOS: Quando exigido pela Prefeitura, a previsão de contagem de pontos 

por títulos recairá sobre os cargos com exigência do Ensino Superior, nas condições a serem 

previstas no edital próprio; 

 

d) PROVA PRÁTICA: Quando exigido pela Prefeitura, a realização de Prova Prática se dará 

aos cargos que exijam a demonstração de habilidades práticas no manejo de equipamentos, 

veículos, máquinas, ferramentas ou utensílios e/ou execução de serviços que demandem 

habilidades e ou condições físicas para o bom desempenho da função; 

 

e) PROVA DE APTIDÃO FÍSICA: Quando exigido pela Prefeitura, aos cargos que 

demandem a necessidade de capacitação física plena ou de bom condicionamento físico; 

 

f) AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: Quando exigido pela Prefeitura, aos casos específicos em 

lei ou normatização técnica. 

 

II - PROCESSO SELETIVO 

 

a) PROVA OBJETIVA: Média de 25 (vinte e cinco) questões objetivas em teste de múltipla 

escolha com 4 (quatro) alternativas; 
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b) PROVA DISCURSIVA: Quando exigido pela Prefeitura, aos cargos da Educação, visando a 

criticidade e a capacidade de dissertação e argumentação sobre um determinado tema; 

 

c) PROVA DE TÍTULOS: Quando exigido pela Prefeitura, a previsão de contagem de pontos 

por títulos recairá sobre as funções e ou cargos com exigência do Ensino Superior, nas condições 

a serem previstas no edital próprio; 

 

d) PROVA PRÁTICA: Quando exigido pela Prefeitura, a realização de Prova Prática se dará 

para as funções que exijam a demonstração de habilidades práticas no manejo de equipamentos, 

veículos, máquinas, ferramentas ou utensílios e ou execução de serviços que demandem 

habilidades e ou condições físicas para o bom desempenho da função; 

 

e) PROVA DE APTIDÃO FÍSICA:  Quando exigido pela Prefeitura, as funções que demandem 

a necessidade de capacitação física plena ou de bom condicionamento físico; 

 

f) AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: Excepcionalmente, quando exigido pela Prefeitura, aos 

casos específicos previstos em lei ou normatização técnica. 

 

3. DO CUMPRIMENTO DO OBJETO 

 
A vencedora da presente licitação se comprometerá a prestar seus serviços, incluindo: 

 

a) Planejamento e levantamento técnico para execução de Concurso ou Processo Seletivo, 

conforme demanda a ser apontada pela Administração; 

 

b) Elaboração do cronograma de execução do concurso ou processo seletivo, fase a fase. 

 

c) Elaboração do Edital de abertura de inscrições contendo o conteúdo programático das provas e 

bibliografias sugeridas; 

 

d) Realização das inscrições e recebimentos dos respectivos valores; 

 

d.1) As inscrições observarão as disposições que se seguem: 

 

I. no ato da inscrição o candidato deverá indicar em campo próprio a opção pelo cargo ao qual 

concorrerá; 

II. a formalização da inscrição implicará a aceitação, pelo candidato, de todas as regras e 

condições estabelecidas no edital de abertura de inscrições; 

III. os dados ou informações e eventuais documentos fornecidos pelo candidato serão 

considerados de sua inteira responsabilidade; 

IV. as inscrições de candidatos portadores de deficiência obedecerão aos mesmos procedimentos 

descritos nos itens anteriores. 

 

e) Disponibilização de sistema próprio para inscrição VIA INTERNET, contemplando o 

Cadastramento do Candidato, Ficha de inscrição, Geração de Boleto Bancário, Baixas e Controle 

de Pagamento, além da tabulação de todos os Inscritos; 
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f) Elaboração e reprodução das provas, desenvolvidas para cada Cargo e ou Função; 

 

g) Empacotamento das provas e a sinalização das salas e corredores das salas das provas; 

 

h) Definição do pessoal qualificado para coordenação, fiscalização das provas escritas, provas 

práticas, testes e entregas de títulos, quando houver; 

 

i) Correção das provas e atribuição de notas, por candidato/por cargo; 

 

j) Emissão de relatório/classificação final por cargo; 

 

k) Responsabilização pela inviolabilidade e sigilo das informações; 

 

l) Assessoramento à Comissão de Concursos na avaliação e julgamento de possíveis recursos; 

 

m) Divulgação do Concurso Público/Processo Seletivo na mídia eletrônica, em seu sítio próprio e 

no da Prefeitura, bem como em jornais de circulação local; 

 

n) Disponibilização em banco de dados no servidor da empresa de todas as informações/eventos 

relativos ao Concurso/Processo Seletivo, bem como no sítio da empresa na Internet, 

encaminhando-as para apreciação da Comissão do Concurso e do Fiscal do Contrato. 

 

Obs.: A Comissão do Concurso, bem como o Fiscal do Contrato, poderão sugerir, a qualquer 

tempo, alteração do sítio na Internet visando complementar e atualizar as informações e/ou 

facilitar a navegação dos usuários, cabendo à licitante vencedora, acatada a sugestão, providenciar 

as modificações e a divulgação, em tempo hábil de forma a surtirem os efeitos desejados. 

 

4. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

 

4.1 - DA LICITANTE VENCEDORA: Além das demais responsabilidades previstas no 

contrato, a Licitante Vencedora obriga-se a: 

a) Organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiência o objeto 

contratado; 

 

b) Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às legislações 

federal, estadual e municipal e a quaisquer ordens ou determinações da Prefeitura, representada 

pela Comissão de Concurso ou autoridade superior; 

 

c) Refazer, às suas expensas, os serviços executados com erro ou imperfeição técnico-

administrativa, salvo se decorrentes de informação errônea da Prefeitura, sem prejuízo das multas 

contratuais; 

 

d) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, bem como pelos impostos e taxas 

devidos aos órgãos federal, estadual e municipal, combustíveis, transporte de pessoal próprio ou 

terceiros e equipamentos, não assumindo a Prefeitura, sob nenhuma hipótese, as despesas aqui 

relacionadas e outras que vierem a surgir, decorrentes da execução do objeto; 
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e) Zelar pela guarda e sigilo das informações, quando exigidos, bem como pela correta utilização 

das informações a que tiver acesso. 

 

4.2 - DA PREFEITURA: 

 

a) Fornecer e providenciar todos os dados, informações, esclarecimentos e especificações 

necessários para o completo cumprimento do objeto, em prazo compatível com a execução do 

serviço; 

 

b) Providenciar a emissão e o envio à licitante vencedora da Ordem de Serviço, determinando a 

abertura e providências para cada Edital; 

 

c) Providenciar o fornecimento de local adequado para realização das provas, compatíveis com 

número de candidatos inscritos; 

 

d) Pelas publicações oficiais exigidas; 

 

e) Pela manutenção, limpeza e segurança dos locais indicados; 

 

f) Pela verificação, fiscalização, aprovação e recebimento dos serviços executados; 

 

g) Pelo arquivamento dos documentos conforme a exigência legal; 

 

h) Pela realização de exame médico para os candidatos habilitados e deficientes físicos. 

 

5. DA REMUNERAÇÃO 

 

a) Não recairá sobre a Prefeitura quaisquer ônus pela realização dos serviços objeto do presente 

contrato, bem como pela realização de qualquer fase da execução de seu objeto. 

 

b) O pagamento será realizado pelo próprio candidato e todo o procedimento ficará por conta da 

licitante vencedora, sem interferência da Prefeitura; 

 

c) Os valores recebidos pela licitante vencedora referentes às taxas de inscrição deverão ser 

suficientes para o ressarcimento das suas despesas com a realização dos certames – concurso/ 

processo seletivo - não recaindo sobre a Prefeitura o desembolso de qualquer importância em 

caráter complementar ou não, em favor da licitante vencedora ou terceiros, pela prestação dos 

serviços sob sua responsabilidade; 

 

d) A licitante vencedora fica ciente das condições estabelecidas pela Lei 2.257/2011 que 

disciplina os requisitos para concessão de isenção de taxa de inscrição para concursos/processos 

seletivos. 

 

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: RELAÇÃO DE CARGO EFETIVO E/OU CONTRATO 

 
VAGAS DENOMINAÇÃO PADRÃO ESCOLARIDADE SALÁRIO INICIAL 
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PREVISTAS (R$) 

02 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE 
06-A Nível médio 

 

1.372,62 / mês 

04 
AGENTE DE CONTROLE DE 

ENDEMIAS 
07-A Nível médio completo 

 

1.453,07 / mês 

02 

AGENTE DE APOIO 

OPERACIONAL E 

CONSERVAÇÃO 

9-A Nível médio completo 
 

1.636,16 / mês 

01 AGENTE FAZENDÁRIO 
18-A 

 
Curso Superior completo 4.188,65 / mês 

01 ALMOXARIFE 9-A 
Nível Médio completo 

 
1.636,16 / mês 

01 ANALISTA DE SISTEMAS 18-A 
Curso Superior 

Completo 
4.188,65 / mês 

01 ARQUITETO 18-A 
Curso Superior 

completo 
4.188,65 / mês 

02 ASSISTENTE SOCIAL 16-A 
Curso Superior completo 

 
3.631,83 / mês 

01 
ASSISTENTE SOCIAL 

PLANTONISTA 
ASP-A 

Curso Superior completo 

 
346,28 / plantão 

04 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 12-A 
Ensino Fundamental 

completo 
1.977,51 / mês 

10 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12-A 
Ensino Fundamental 

completo 
1.977,51 / mês 

06 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

PLANTONISTA 
AEP-A 

Ensino Fundamental 

completo 
136,96 / plantão 

07 
AUXILIAR DE LIMPEZA 

PÚBLICA 
3-A 

Ensino Fundamental 

completo 
1.169,13 / mês 

10 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 

CAMPO 
2-A 

Ensino Fundamental 

completo 
1.112,31 / mês 

10 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
1-A 

Ensino Fundamental 

completo 
1.059,90 / mês 

48 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

INFANTIS 
10-A Nível Médio completo 1.740,33 / mês 

05 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

OPERACIONAIS 
06-A 

Ensino Fundamental 

completo 
1.372,62 /mês 

01 
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA E 

AGRIMENSURA 
3-A 

Ensino Fundamental 

completo 
1.169,13 / mês 

01 BIBLIOTECÁRIO 15-A 
Curso Superior 

completo 
3.387,31 / mês 

01 BIÓLOGO 17-A 
Curso Superior 

completo 
3.898,25 / mês 

01 CARPINTEIRO 7-A 
Ensino Fundamental 

completo 
1.453,07 / mês 

06 CIRURGIÃO-DENTISTA D-A 
Curso Superior 

completo 
55,84 / hora 

05 
COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 
QM-03-A 

Curso Superior 

Completo 
4.515,21 / mês 

01 CONTADOR – SEF 18-A 
Curso Superior completo 

 
4.188,65 / mês 

01 COVEIRO 3-A 
Ensino Fundamental 

completo 
1.169,13 / mês 

01 DESENHISTA 10-A Nível Médio completo 1.740,33 / mês 
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07 
DIRETOR DE ESCOLA DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
QM-04-A 

Curso Superior 

Completo 
5.644,02 / mês 

01 ELETRICISTA 8-A 
Ensino Fundamental 

completo 
1.540,74 / mês 

01 ENCANADOR 8-A 
Ensino Fundamental 

completo 
1.540,74 / mês 

04 ENFERMEIRO 18-A 
Curso Superior 

completo 
4.188,65 / mês 

02 ENFERMEIRO PLANTONISTA EP-A 
Curso Superior 

completo 
428,13 / plantão 

01 ENGENHEIRO AGRIMENSOR 18-A 
Curso Superior 

completo 
 

4.188,65 / mês 

01 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 18-A 
Curso Superior 

completo 
 

4.188,65 / mês 

01 ENGENHEIRO AMBIENTAL 18-A 
Curso Superior 

completo 
 

4.188,65 / mês 

01 ENGENHEIRO CIVIL 18-A 
Curso Superior 

completo 
 

4.188,65 / mês 

01 
ENGENHEIRO DE 

COMPUTAÇÃO 
18-A 

Curso Superior 

Completo 
 

4.188,65 / mês 

01 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
18-A 

Curso Superior 

completo 
 

4.188,65 / mês 

01 ENGENHEIRO ELÉTRICO 18-A 
Curso Superior 

Completo 
 

4.188,65 / mês 

20 ESCRITURÁRIO 11-A 
Nível Médio completo 

 
1.853,81 / mês 

01 FARMACÊUTICO 16-A 
Curso Superior 

completo 
3.631,83 / mês 

01 FISCAL DE OBRAS 12-A 
Nível Médio completo 

 
 

1.977,51 / mês 

02 FISCAL DE POSTURAS 12-A 
Nível Médio completo 

 
 

1.977,51 / mês 

01 FISCAL SANITÁRIO 11-A 
Nível Médio completo 

 
1.853,81 / mês 

01 FISCAL DE TRANSPORTE 12-A 
Nível Médio completo 

 
1.977,51 / mês 

01 FONOAUDIÓLOGO 15-A 
Curso Superior 

completo 
3.387,31 / mês 

02 GARI 1-A 
Ensino Fundamental 

completo 
1.059,90 / mês 

01 
GESTOR DE EQUIPAMENTOS 

COMUNITÁRIOS 
12-A Nível Médio completo 1.977,51 / mês 

10 INSPETOR DE ALUNOS 5-A 
Ensino Fundamental 

completo 
1.298,84 / mês 

01 MARCENEIRO 7-A 
Ensino Fundamental 

completo 
1.453,07 / mês 

01 MECÂNICO DE AUTOS 10-A 
Ensino Fundamental 

completo 
1.740,33 / mês 

07 MÉDICO CLÍNICO GERAL M-A 
Curso Superior 

completo 
78,87 / hora 

01 MÉDICO DERMATOLOGISTA M-A 
Curso Superior 

completo 

 

78,87 / hora 
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01 MÉDICO DO TRABALHO M-A 
Curso Superior 

completo 

 

78,87 / hora 

01 
MÉDICO ESPECIALISTA EM 

CARDIOLOGISTA 
R-A 

Curso Superior 

completo 
86,32 / hora 

01 
MÉDICO ESPECIALISTA EM 

CIRURGIA GERAL 
R-A 

Curso Superior 

completo 
86,32 / hora 

01 
MÉDICO ESPECIALISTA EM 

DERMATOLOGIA 
R-A 

Curso Superior 

completo 
86,32 / hora 

01 
MÉDICO ESPECIALISTA EM 

ENDOCRINOLOGIA 
R-A 

Curso Superior 

completo 
86,32 / hora 

01 
MÉDICO ESPECIALISTA EM 

GASTROENTEROLOGIA 
R-A 

Curso Superior 

completo 
86,32 / hora 

01 
MÉDICO ESPECIALISTA EM 

GERIATRIA 
R-A 

Curso Superior 

completo 
86,32 / hora 

01 
MÉDICO ESPECIALISTA EM 

NEUROLOGIA 
R-A 

Curso Superior 

completo 
86,32 / hora 

01 
MÉDICO ESPECIALISTA EM 

NEUROLOGIA INFANTIL 
R-A 

Curso Superior 

completo 
86,32 / hora 

01 
MÉDICO ESPECIALISTA EM 

ORTOPEDIA 
R-A 

Curso Superior 

completo 
86,32 / hora 

01 
MÉDICO ESPECIALISTA EM 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
R-A 

Curso Superior 

completo 
86,32 / hora 

01 
MÉDICO ESPECIALISTA EM 

UROLOGIA 
R-A 

Curso Superior 

completo 
86,32 / hora 

03 MÉDICO GINECOLOGISTA M-A 
Curso Superior 

completo 

 

78,87 / hora 

01 MÉDICO OFTALMOLOGISTA M-A 
Curso Superior 

completo 

 

78,87 / hora 

07 MÉDICO PEDIATRA M-A 
Curso Superior 

completo 

 

78,87 / hora 

01 
MÉDICO PEDIATRA 

PLANTONISTA 
MPP-A 

Curso Superior 

completo 

 

78,87 / hora 

07 MÉDICO PLANTONISTA MP-A 
Curso Superior 

completo 

 

78,87 / hora 

01 MÉDICO PSIQUIATRA M-A 
Curso Superior 

completo 

 

78,87 / hora 

01 MÉDICO VETERINÁRIO M-A 
Curso Superior 

completo 

 

78,87 / hora 

01 MESTRE DE OBRAS 10-A 
Ensino Fundamental 

 
1.740,33 / mês 

12 MOTORISTA 9-A 
Ensino Fundamental 

completo 
1.636,16 mês 

01 NUTRICIONISTA 15-A 
Curso Superior 

completo 
3.387,31 / mês 

01 OPERADOR DE COMPRESSOR 7-A 
Ensino Fundamental 

completo 
1.453,07 / mês 

 
OPERADOR DE ESCAVADEIRA 

PROFUNDA (POCLAIN) 
10-A 

Ensino Fundamental 

completo 

 

1.740,33 / mês 

01 

OPERADOR DE MÁQUINA 

MOTONIVELADORA E ROLO 

COMPACTADOR 

10-A 
Ensino Fundamental 

completo 

 

1.740,33 / mês 
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01 

OPERADOR DE MÁQUINA 

CARREGADEIRA, ROLO 

COMPACTADOR E 

RETROESCAVADEIRA 

10-A 
Ensino Fundamental 

completo 
1.740,33 / mês 

01 
OPERADOR DE TRATOR DE 

LÂMINA 
10-A 

Ensino Fundamental 

completo 
1.740,33 / mês 

01 
OPERADOR DE USINA DE 

ASAFALTO A FRIO 
9-A 

Ensino Fundamental 

completo 
1.636,16 mês 

03 PEDREIRO 8-A 
Ensino Fundamental 

completo 
1.540,74 / mês 

01 PINTOR 6-A 
Ensino Fundamental 

completo 
1.372,62 / mês 

01 PROCURADOR JURÍDICO 18-A 
Curso Superior 

completo 
4.188,65 / mês 

30 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I – JORNADA ÚNICA 
QM-01-A 

Curso Superior 

Completo 
2.491,46 / mês 

30 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I – JORNADA BÁSICA 
QM-01-A 

Curso Superior 

Completo 
3.229,63 / mês 

09 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA II – JORNADA INICIAL 
QM-02-A 

Curso Superior 

Completo 
2.587,29 / mês 

09 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA II – JORNADA 

COMPLETA 

QM-02-A 
Curso Superior 

Completo 
3.833,02 / mês 

01 PSICÓLOGO 15-A 
Curso Superior 

completo 
3.387,31 / mês 

03 
RECEPCIONISTA 

PLANTONISTA 
RP-A Nível Médio Completo 106,40 / plantão 

01 SOLDADOR 8-A 
Ensino Fundamental 

completo 
1.540,74 / mês 

01 SUPERVISOR ESCOLAR QM-05-A 
Curso Superior 

Completo 
6.321,30 

01 TÉCNICO DE AGRIMENSURA 14-A 
Nível Médio completo 

 
2.259,14 / mês 

01 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 13-A Nível Médio completo 2.112,35 / mês 

01 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
14-A 

Nível Médio completo 

 
2.259,14 / mês 

01 TÉCNICO DESPORTIVO 15-A 
Curso Superior completo 

 
3.387,31 / mês 

01 
TÉCNICO EM GESSO 

PLANTONISTA 
TG-A Nível Médio Completo 136,96 / plantão 

01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 15-A Nível médio completo 2.419,51 

01 TELEFONISTA 5-A 
Ensino Fundamental 

Completo 
1.298,84 / mês 

01 TERAPEUTA OCUPACIONAL 18-A 
Curso Superior 

completo 
4.188,65 / mês 

01 TOPÓGRAFO 14-A 
Curso Técnico de 

Topografia 
2.259,14 / mês 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: ESSA TABELA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES 

MEDIANTE A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 
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ANEXO II  

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

Data: XX/XX/2021 

Pregão Eletrônico n.º 081/2021 

 

À 

Prefeitura Municipal de Votorantim 

 

A/C Sr. Pregoeiro 
 

Prezado Senhor, 

A empresa ..........................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita no 

CNPJ sob o n.º....................................., abaixo assinada por seu representante legal, interessada na 

participação do presente pregão, propõe a esse município o fornecimento do objeto deste ato 

convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições: 

Obs.: A proposta deverá ser preenchida de acordo com os serviços ofertados pela empresa. 
 

EDITAL/PROVAS/FASES (a serem 

exigidas por ocasião do Edital, 

conforme necessidade) 

CONCURSO 

(A) 

PROCESSO SELETIVO 

(B) 

I - FASE ÚNICA: Provas Objetivas 

com ou sem a entrega de TÍTULOS 

Escolaridade 

Exigida 

Valor da 

Inscrição 

Escolaridade 

Exigida 

Valor da 

Inscrição 

Fundamental R$ Fundamental R$ 

Ensino Médio R$ Ensino Médio R$ 

Superior R$ Superior R$ 

TOTAL (A) R$ TOTAL (B) R$ 

TOTAL GLOBAL (A+B): R$ 

Valor Total proposta (por extenso) R$: 

Validade da Proposta: ............................. 

- Declaramos que estamos de acordo com os termos do Edital e acatamos suas determinações, 

bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, 

impostos, obrigações, entre outros. 

- Declaramos que todos os serviços ofertados estão de acordo com as especificações mínimas 

exigidas ou superiores, ficando assim, ciente de que será penalizada caso não cumpra as condições 

mínimas exigidas no Termo de Referência. 
 

Responsável pela assinatura do contrato: ........................ 

Cargo: ............................. 
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e-mail institucional: .................................... 

telefone: ................................. 

 

Data: .......................................... 

 

Assinatura: ................................. 

Nome do Representante Legal do Proponente: ........................ 

 

Carimbo do CNPJ 
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ANEXO III - TERMO DE CIÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO TCE 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

CONTRATADO:   
CONTRATO Nº: _____/2021 

OBJETO: “Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de 

Planejamento, Organização e Execução de CONCURSO PÚBLICO para provimento de cargos 

públicos e no que couber PROCESSO SELETIVO, para provimento temporário”. 
 

ADVOGADO (S) / Nº OAB (*): NÃO HOUVE 

 

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, iniciando-se, 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. 

 

Votorantim, ______ de _______________ de 2021. 

 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Fabiola Alves Da Silva Pedrico 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF:  312.506.598-41 
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RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: Fabiola Alves Da Silva Pedrico 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF:  312.506.598-41 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: Fabiola Alves Da Silva Pedrico 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF:  312.506.598-41 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Advogado: não houve 

 

Pela contratada: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:     

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Fabiola Alves Da Silva Pedrico 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF:  312.506.598-41 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

HABILITAÇÃO E IDONEIDADE 

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

(Nome da empresa) ...................................................., CNPJ n.º .........................., sediada na 

................................ (Endereço)....................................................., (Cidade/Estado), declara, sob as 

penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente 

Edital, do Pregão Eletrônico n.º 081/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores e; 

a) Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Que não está impedida de transacionar com a Prefeitura de Votorantim; 

c) Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal 

n.º 8.666/93 consolidada pela Lei Federal n.º 8.883/94; 

d) Que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes 

do Edital e seus anexos. 

 

Local e Data. 

 

 

 

_____________________________________________ 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99). 

 

 

A empresa ............................................................, CNPJ n.º.........................................., por 

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

portador(a) da Carteira de Identidade n.º.................................. e do CPF n.º...................................., 

DECLARA que, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega (ou não) a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (...). 

 

(Local e data) _________________, ___ de _______________ de2021. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante legal) 

 

 

 

 

Obs: em caso afirmativo, validar a ressalva acima. 
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ANEXO VI 
 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa __________________________________ (denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ n.º _______________________ é (microempresa ou empresa de pequeno 

porte), nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 

2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico n.º 

081/2021, realizado pela Prefeitura do Município de Votorantim. 

 

 

 

Votorantim,..................................................... 

 

 

 

________________________________ 

Nome e assinatura do representante 

 

RG n.º........................................ 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

Pregão Eletrônico nº 081/2021 

 

 

 

Eu __________________________________________________ (nome completo), representante 

legal da empresa ____________________________________________ (razão social), 

interessada em participar da licitação em epígrafe, da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VOTORANTIM/SP, DECLARO, sob as penas da lei, que a 

___________________________________________ (nome da pessoa jurídica) cumpre todas as 

normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus funcionários, nos termos do art. 117, 

parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo.  

 

XXXXXX, XX de XXXXXX de 2021. 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

Nome: 

RG: 

CPF: 
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ANEXO VIII  
 

 

DECLARAÇÃO DA LICITANTE QUE OS PROFISSIONAIS CONTRATADOS SÃO 

CAPACITADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob 

n.º_______________________, de que todos os profissionais que prestarão os serviços são 

capacitados para a execução do objeto. 

 

.........................., ....... de ................. de 2021. 

 

 

 

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

(representante legal) 
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ANEXO IX  
 

 

DECLARAÇÃO DA LICITANTE QUE SE ENCONTRA EM REGULAR 

FUNCIONAMENTO  

 

 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa ___________________________________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob n.º _______________________, de que a licitante encontra-se em regular 

funcionamento e tem condições de apresentar seu Alvará de localização e funcionamento 

expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante da Pessoa 

Jurídica, no ato da contratação decorrente do contrato. 

 

 

.........................., ....... de ................. de 2021. 

 

 

 

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

(representante legal) 
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ANEXO X 
 

MINUTA CONTRATUAL 

 

TERMO DE CONTRATO N.º XX/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4946/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 081/2021 

VALIDADE: 12 MESES 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM (SP), com sede à Av. 3l de Março, n.º 

327, Centro, Município de Votorantim, Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J. sob n.º 

46.634.051/0001-76, neste ato devidamente representada pela Prefeita do Município Sra. 

FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO, brasileira, casada, arquiteta urbanista, portadora da 

Cédula de Identidade n.º 35.202.097-0 – SSP/SP e do CPF nº. 312.506.598-41, daqui por diante 

denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ______________________, com sede 

à _______________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 

_________________, neste ato representada por ___________________, _______, ________, 

portador da Cédula de Identidade n.º __________ e do CPF n.º ____________, doravante 

denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, oriundo do 

Pregão Eletrônico n.º 081/2021, que reger-se-á pela   Lei n.º 10.520/02, com o Decreto 

Municipal nº 3.791/2009 e, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666/93, pelas normas contidas no 

presente Edital e pela Lei Complementar Federal n.º 123/06, com nova redação dada pelas Leis 

Complementares 147/2014 e nº 155/2016, além das cláusulas e condições constantes neste 

Contrato e seus respectivos Anexos. 

 

1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE 

 

1.1 - O objeto do presente Contrato é a “Contratação de empresa para prestação de serviços 

técnicos especializados de Planejamento, Organização e Execução de CONCURSO 

PÚBLICO para provimento de cargos públicos e no que couber PROCESSO SELETIVO, 

para provimento temporário”, conforme este Termo e seus anexos.  

 

 

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A 

PROPOSTA DA CONTRATADA 
 

2.1 - Para celebração do presente contrato foi instaurado procedimento licitatório na modalidade 

de Pregão Eletrônico n.º 081/2021, o qual a Contratante e a Contratada encontram-se estritamente 

vinculadas ao seu edital e a proposta desta última. 
 

 



 

 

Prefeitura Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

                     Estado de São Paulo 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

41 
Pregão Eletrônico nº 081/2021 – “Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de Planejamento, Organização e 

Execução de CONCURSO PÚBLICO para provimento de cargos públicos e no que couber PROCESSO SELETIVO, para provimento temporário” 

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, PRAZO DE 

VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 - Dá-se a este Contrato o valor total de R$ __.___,__ (....................................................... 

.......................................................................). 

 

3.2 - O pagamento será realizado pelo próprio candidato, não cabendo à Prefeitura Municipal 

responder por qualquer ônus em função da realização dos concursos públicos e/ou processos 

seletivos. 

 

3.3 - Os valores recolhidos pela contratada, referente ao valor das inscrições deverão ser 

suficientes para o ressarcimento das suas despesas com a realização dos certames - concurso(s) e 

processo(s) seletivo(s) - não cabendo à PREFEITURA, o desembolso de qualquer importância em 

caráter complementar ou não, em prol da contratada, pela prestação dos serviços sob sua 

responsabilidade; 

 

3.4 - Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com 

parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

 

3.5 - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação 

apresentada no procedimento licitatório. 

 

3.6 - O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado de acordo com o artigo 57, § 1º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93. 

 

3.7 - Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento 

da “Ordem de Serviços”, expedida pela Secretaria solicitante. 

 

3.8 - A licitante vencedora deverá apresentar MINUTA DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 

/ PROCESSO SELETIVO em até 20 (vinte) dias corridos, a contar da data de recebimento da(s) 

respectiva(s) “Ordem de Serviços”, para avaliação e aprovação pela Comissão de Concursos da 

Prefeitura. 

3.8.1 - Os prazos para inscrições, aplicação de provas, divulgação de resultados e demais serviços 

correlatos serão discutidos e acordados, juntamente com a Comissão de Concursos, devendo os 

mesmos constar no(s) Edital(is) de Concurso / Processo Seletivo. 

 

3.9 - A CONTRATADA terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após o 

encerramento das inscrições para informar o número total de inscrições por categoria. 

3.9.1 - O valor a ser repassado à CONTRATADA deverá estar de acordo com o número de 

inscrições por ela informado CONTRATANTE. 

 

3.10 - O valor contratado poderá ser reajustado a cada período de 1 (um) ano, contado a partir do 

início da vigência do contrato, com base na variação mensal acumulada do IPC – FIPE, ocorrida 

no período de 12 (doze) meses contados da apresentação da proposta. 
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3.11 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e seus anexos e na Lei nº 

8.666/93. 

 

 

4.0 - CLÁUSULA QUARTA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

 

4.1 - Todas as Cláusulas deste Contrato estão sujeitas a normas da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 

1993 e da Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002 e demais legislações complementares, que 

servirão de base para a solução dos casos omissos a este instrumento e não resolvidos na esfera 

administrativa.  

 

 

6.0 - CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

6.1 - Do Município: 

 

6.1.1 - Fiscalizar a prestação dos serviços conforme especificado no Edital de Pregão Eletrônico 

n.º 081/2021; 

 

6.1.2 - Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva prestação dos serviços, objeto desta licitação, 

quando de acordo com as devidas especificações; 

 

6.1.3 - Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso; 

 

6.1.4 - Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos de aplicação de 

sanções; 

 

6.1.5 - Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 

execução do contrato; 

 

6.1.6 - Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no 

setor competente; 

 

6.1.7 - Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 

 

6.1.8 - Informar a contratada, eventuais defeitos identificados mesmo após a prestação dos 

serviços e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso. 

 

6.2 - Da Contratada: 

 
Além das obrigações estabelecidas no Termo de Referência, a CONTRATADA obriga-se a: 

 

6.2.1 - Executar os serviços, objeto desta licitação, nas especificações e condições contidas neste 

Edital e seus anexos; 
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6.2.2 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto em condições 

previamente autorizadas pela Contratante; 

 

6.2.3- Dispor de mão de obra especializada, suficientes a assegurar plena eficácia na execução dos 

serviços de acordo com as especificações; 

 

6.2.4 - Enviar o Relatório dos Serviços Prestados ao gestor do contrato para apreciação, antes da 

emissão da nota fiscal/fatura, quando necessário; 

 

6.2.5 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os 

serviços prestados; 

 

6.2.6 – Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 

pelo CONTRATANTE na prestação dos serviços; 

 

6.2.7 - Arcar com todos os custos de reexecução nos casos em que o objeto não atenda as 

condições do Edital; 

 

6.2.8 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor contratado; 

 

6.2.9 - Comunicar a Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 

interferir na prestação de serviços objetivados na presente licitação; 

 

6.2.10 - Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e 

comunicações formais; 

 

6.2.11 - Disponibilizar funcionários habilitados para a prestação dos serviços; 

 

6.2.12 - Sempre que solicitado, a contratada deverá prestar esclarecimentos e atender a 

reclamações que possam surgir durante a execução do contrato. 

 

 

7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

7.1 - Os serviços serão recebidos conforme a seguir: 

a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, serão recebidos os serviços para verificação 

de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo para sua correção; 

b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência dos serviços e sendo 

aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura no documento 

fiscal. 
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7.2 - Na hipótese de os serviços apresentarem irregularidade não sanada, será reduzido a termo o 

fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das 

penalidades. 

 

7.3 - O recebimento dos serviços será controlado por servidor designado, que fará a verificação da 

sua conformidade com a proposta apresentada, e ainda, quanto a cumprimento de conformidade 

com a solicitação da realização dos serviços. 

 

7.4 - A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da 

Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

7.5 - A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com o contrato (art. 76 da lei 

Federal n.º 8.666/93). 

 

 

8.0 – CÁUSULA OITAVA– DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

8.1 - A gestão e fiscalização da execução dos serviços ora contratados será de responsabilidade da 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

8.1.1 - A Gestão do Contrato será exercida pelo Sr. Gabriel Rangel Gil Miguel – Secretário de 

Administração, CPF: 381.448.068-67 e a fiscalização e acompanhamento da execução do objeto 

será exercida pela Sra. Alessandra Silvina Ap. Augusto de Camargo – Chefe de Serviço de 

Vida Funcional, CPF: 144.796.068-82. 

 

8.2 - A fiscalização elaborará documentos de forma objetiva aos serviços decorrentes, as quais 

justificarão os pagamentos pelos serviços efetivamente realizados. 

 

8.3 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem 

a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade 

solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos 

serviços contratados. 

 

8.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 

contratados, prestados em desacordo com o presente Edital, seus Anexos e contrato. 

 

8.5 - As determinações e, as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE 

encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, 

ou, em caso de impossibilidade, justificadas por escrito. 

 

 

9.0 - CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 

 

9.1 - Os casos de inexecução do objeto deste Edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso 

injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades 
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previstas no art. 7º da Lei n.º 10.520/02, bem como, nos arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, das 

quais destacam-se: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

município, no prazo de até 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, em geral enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de sanção 

aplicada com base na alínea anterior, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da 

decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 
 

9.2 - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, sem prejuízo no disposto no § 1º 

do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93 e artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, sujeitará a contratada a multa de 

mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do 

prazo estabelecido, na seguinte proporção: 

a) multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e 

b) multa de 15% (quinze por cento) a partir de 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º 

(quadragésimo quinto) dia de atraso. 

 

9.2.1 - A partir de 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial 

da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital 

ou contrato, sujeitando-se à aplicação de multa prevista no item 9.3 abaixo. 

 

9.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas à contratada as seguintes 

penalidades: 

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 

b) pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 

 

9.4 -Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela 

Administração. 
 

9.5 - Não havendo créditos para abatimento da multa, esta deverá ser recolhida aos cofres da 

Contratante em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a 

tenha aplicado, sendo que após essa data começarão a correr juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês e atualizações monetárias. 
 

9.6 - Caso não seja recolhida no prazo acima, o valor será inscrito em dívida ativa e será 

promovida a cobrança judicial, sem prejuízo das demais cominações legais. 
 

9.7 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação 

escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 

advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o 

fato seja registrado no cadastro correspondente. 
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9.8 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis 

contados da data da intimação do interessado.  
 

9.9 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será 

dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis e pedidos de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

 

10.0 – CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

10.1 - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com vistas à 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato na forma do artigo 65, inciso II, 

alínea “d” da Lei n.º 8.666/93. 
 

10.2 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência 

do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como da 

demonstração analítica de seu impacto no contrato. 

 

 

11.0 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

11.1 - Constituem motivo para rescisão deste Contrato, todos aqueles elencados no artigo 78 da 

Lei n.º 8.666/93, inerentes ao objeto deste Contrato, bem como, o descumprimento de qualquer de 

suas Cláusulas. 

 

11.2 - A rescisão do contrato não impedirá a administração de aplicar as sanções previstas na 

Cláusula Oitava, conforme a situação, além de poder exigir as indenizações por prejuízos a que 

venha sofrer. 

 

11.3 - A Contratada reconhece-se o direito da Contratante de usar das prerrogativas do art. 77 da 

Lei n.º 8.666/93, no caso de rescisão administrativa. 

 

 

12.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

 

12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Votorantim, para dirimir questões oriundas deste 

Contrato, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro por 

mais privilegiado que seja.  

 

 

13.0 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos de acordo com o que dispõe a Lei Federal 

n.º 8.666/93 e demais leis complementares que versem sobre o assunto. 
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13.2 - Vincula-se este contrato ao edital e seus anexos, documentos estes que servirão de base, 

também, para a solução de eventuais divergências.    

 

E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 05 (cinco) 

vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.  

 

Votorantim, XX de XXXXXX de 2021.  

 

 

 

CONTRATANTE 

Prefeitura Municipal de Votorantim 

Fabiola Alves da Silva – Prefeita 

 

 

 

 

CONTRATADA 

Empresa 

Representante Legal 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1)______________________________________   RG: ____________________________ 

 

 

2)______________________________________    RG: ____________________________ 


