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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
PROCESSO 063/2014 - CREDENCIAMENTO Nº 002/2014 

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA 
REALIZAÇAO DE CONCURSOS PUBLICOS E 
PROCESSOS SELETIVOS  - SEMAD. 

PREÂMBULO 

A Prefeitura Municipal de Itajubá, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela Portaria Nº 580/2013, torna público para o conhecimento dos interessados que está procedendo, 
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS 
SELETIVOS - SEMAD, fundamentado no Art. 25 da Lei nº 8666/93, Art 52, Parágrafo único da Lei Municipal 
1991 e Regulamento do Decreto Municipal 3.585/04. O Credenciamento poderá ser efetuado da publicação deste 
instrumento até 30/04/2014 das 12:00 as 17:30 no Departamento de Licitações, situado à Avenida Dr. Jerson Dias, 500, 
bairro Estiva, Itajubá, MG. Este procedimento foi autorizado por meio do Processo n° 63/2014.

1. DO OBJETO: 
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS E 

PROCESSOS SELETIVOS - SEMAD, por um período de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, nos termos da Lei 8666/93. 

1.1 -  Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 
transporte, alimentação, hospedagem e qualquer outra decorrente da execução do objeto ora licitado.  
1.2 - Os concursos públicos e processos seletivos deverão ser realizados em local(is) apropriado(s), cuja 
responsabilidade é da contratada, podendo a Prefeitura Municipal ceder referido local, desde que possível e 
conveniente.  

2. DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO:
O Interessado deverá comparecer junto ao endereço acima citado, mediante representante legalmente constituído, 
conforme instruções abaixo. 

2.1) Para o credenciamento do Representante Legal do interessado serão exigidos os seguintes documentos: 
a) Instrumento Público de Procuração, que conceda ao representante poderes legais, ou 
b) Instrumento particular de Procuração, com assinatura reconhecida em cartório, que conceda ao representante 
poderes legais, cuja comprovação far-se-á através da apresentação do Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social. 

2.2) No Instrumento de Procuração (Público Particular) deverão constar, expressamente, os poderes para 
praticar todos os atos inerentes ao presente chamamento. 

2. 3) Habilitação Jurídica: 
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, devidamente registrado na Junta 
Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de 
eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, em vigor. 
b) O interessado poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado na letra a, devendo o mesmo vir 
acompanhado de todas as alterações posteriores, caso houver. 
c) Somente serão credenciados os interessados que apresentarem, além de toda a documentação exigida, ramo de 
atividade pertinente ao objeto deste processo. Expresso no seu contrato social (Ato Constitutivo, etc). 
d) Declaração da licitante de não utilização de mão de obra infantil salvo, na condição de aprendiz (conforme modelo 
anexo I), carimbada e assinada por representante legal da empresa. 
e) Declaração inexistência fatos impeditivos sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou 
contratar com a Administração Pública (conforme modelo do Anexo II), carimbada e assinada por representante legal 
da empresa. 
f) Declaração de Pleno Conhecimento e Aceitação dos Termos do Edital – ANEXO III. 

Obs.: Caso as Declarações citadas acima não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da empresa, anexar 
Procuração que conceda poderes ao signatário. 
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2.4 Habilitação Fiscal: 
a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e Contribuições 
Federais e Dívida Ativa da União, atualizada. 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da empresa, atualizada.  
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa atualizada. 
d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em vigor, demonstrando a situação 
regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, INSS, em vigor, demonstrando a situação regular relativa aos 
encargos sociais instituídos por lei. 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

2.5 Qualificação Econômica Financeira: 
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.   

2.6 Qualificação Técnica:
a) Atestado de Capacidade Técnica emitido por órgão público, comprovando ter realizado serviço compatível com o 
objeto ora realizado;  
b)  Currículos dos profissionais que comporão a equipe técnica para a realização dos serviços;  
c) Registro da empresa em órgão competente (CRA, CRC, OAB, etc.). 

Obs.: As certidões mencionadas, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter a data de expedição não 
superior a 90 (noventa) dias. 

3. DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. Estarão credenciados a realizar os serviços, as empresas que apresentarem corretamente as documentações 
exigidas, concordando com as normas propostas pelo Município.  
3.2. Não poderá participar, direta ou indiretamente do presente processo, servidor ou dirigente do Município ou 
responsável pela licitação, conforme Art. 9º, III, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

4. Os demais direitos e obrigações das partes serão objeto de contrato de prestação de serviço, forma da minuta 
que é parte integrante do presente credenciamento; 

5. São partes integrantes deste Edital: 
a) Declaração de Utilização de Mão-de-obra Infantil – ANEXO I;
b) Declaração de inexistência de fato impeditivo; - ANEXO II;
e) Declaração de Pleno Conhecimento e Aceitação dos Termos do Edital – ANEXO III; 
j) Minuta de Contrato – ANEXO IV. 

6. Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitação, localizada à 
Av. Dr. Jerson Dias, 500, pelo telefone (35) 3692-1735, ou pelo e-mail licita@itajuba.mg.gov.br. 

Itajubá, 20 de março de 2014.

Giovani Vinicios Raponi 
Presidente da CPL 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL  
LEI Nº. 9.854/99 

AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 

Ref.: CREDENCIAMENTO nº. 002/2014 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS E 
PROCESSOS SELETIVOS - SEMAD 

A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, 
Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... 
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei e para fins do 
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº. 9.854 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito – 18 – anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
bem como não emprega menor de dezesseis – 16 – anos, bem como, caso venha a empregar menor a partir dos quatorze 
– 14 – anos, somente o fará na condição de aprendiz. 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  

AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 

Ref.: CREDENCIAMENTO nº. 002/2014 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS E 
PROCESSOS SELETIVOS - SEMAD 

A empresa __________, inscrita no CNPJ nº __________, com sede administrativa na __________ por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a) __________, portador do RG n.º __________, expedida pela ____, e do CPF n.º 
__________, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente Processo Licitatório n.º ........../2014, CREDENCIAMENTO nº. 002/2014, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 

Ref.: CREDENCIAMENTO nº. 002/2014 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS E 
PROCESSOS SELETIVOS - SEMAD 

.........................................................., pessoa jurídica de direito ......................, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, 
Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. 
......................................................................., .................. (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... 
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei, que conhece e 
aceita o inteiro teor completo do Edital de CREDENCIAMENTO nº. 002/2014, e que se submete às disposições 
regulamentares e legais mesmo, a minuta de contrato e em especial a Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93 e suas 
posteriores alterações. 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO  

CONTRATO Nº ............/2014

CONTRATO QUE FIRMAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 
ITAJUBÁ E A EMPRESA................................, COM A 
FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSOS 
PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS, NOS TERMOS DO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2014”.

Aos ............dias do mês de .............. de 2014, de um lado o Município de Itajubá, com sede na Av. Dr Jerson Dias, 
500, bairro Estiva - Itajubá -MG, CNPJ nº 18.025.940/0001-09, representado neste ato pelo Sr Rodrigo Imar Martinez 
Riêra, brasileiro, Empresário, portador do Registro Geral nº MG-6.682.951 emitido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 906.814.606-87, residente e domiciliado na Avenida BPS, nº 428, Bairro Pinheirinho, Município de Itajubá, 
Estado de Minas Gerais, CEP 37.500-903 e de outro o Instituto ............................... - situado à ..........., n.º ........ – Bairro 
......................... / ............ – CEP.: ..............., inscrito no CNPJ sob o nº ............................, representado neste ato pelo
Sr. ......................., RG .................... SSP-MG, CPF ............................, doravante denominado CONTRATADO, tem 
entre si justo e contratado os serviços, objeto da Cláusula Primeira deste contrato, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
Constitui OBJETO do presente Contrato, O CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE 
CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD para admissão de servidores no Quadro de Pessoal Efetivo do Município de 
Itajubá-MG, conforme Plano de Trabalho apresentado pela INSTITUIÇÃO, que passa a integrar este Contrato para 
todos os fins e efeitos.  

PARÁGRAFO ÚNICO: O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa para abertura de Processo Licitatório 
nº .........../2014, na modalidade Credenciamento nº 002/214, com fundamento na Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA: RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
Por força do presente caberá a CONTRATADA a realização dos Concursos Públicos para recrutamento de servidores 
para o Quadro de Pessoal do MUNICIPIO, bem como a responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados, 
compreendendo as seguintes etapas: 

A. Elaboração, em conjunto com o MUNICIPIO, dos Editais de Concurso e respectivos programas de provas;  
B. Montagem e administração das inscrições de candidatos aos Concursos Públicos; 
C. Elaboração e aplicação das provas dos Concursos Públicos; 
D. Correção de modo eletrônico das provas aplicadas; 
E. Análise de Títulos para efeito de contagem de pontos no Concurso Público, se o Edital assim o determinar; 
F. Análise e pareceres sobre eventuais recursos apresentados, de acordo com o que estipular o Edital de 

Concurso; 
G. Listagem dos candidatos classificados nos Concursos Públicos, bem como relação informatizada de todos 

os candidatos com os dados das fichas de inscrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA: RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO 
Ainda por força do presente Instrumento, em contrapartida, caberá ao Município de Itajubá/MG: 

A. Criar uma Comissão de Concurso Público com objetivo de acompanhar e atestar toda a clareza e 
transparência do processo; 

B. Designar servidores do MUNICÍPIO para colaborarem com os técnicos da CONTRATADA em todas as 
fases do Concurso Público; 
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C. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às informações necessárias ao desenvolvimento dos 
trabalhos;

D. Facilitar o contato dos técnicos da CONTRATADA com as chefias e autoridades municipais, bem como 
as entidades representativas dos servidores e dirigentes de outras instituições para a realização das provas 
dos Concursos Públicos; 

E. Publicar e divulgar os editais dos Concursos Públicos; 
F. Ceder ou providenciar locais para que a CONTRATADA utilize como Posto de Informações e realização 

das provas dos Concursos Públicos; 
G. Manter plantão médico, e/ou ambulância durante o período de realização das provas, como também 

indicar representante(s) para eventuais ocorrências de ordem administrativa; 
H. Tomar em tempo hábil as decisões que se fizerem necessárias ao andamento dos trabalhos.  

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA 
O prazo para realização dos trabalhos ora contratado é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura deste 
Instrumento, prazo este prorrogável, a critério das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que necessário a 
melhor execução dos serviços ou por outro motivo devidamente justificável. 

CLÁUSULA QUINTA: DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
Os valores das taxas de inscrição  serão depositados em Conta Corrente da Prefeitura Municipal de Itajubá e repassadas 
à contratada, quando da realização do concurso. 

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO 
O descumprimento das Cláusulas e Condições do presente ajuste ensejará a sua imediata rescisão, e as perdas e danos 
decorrentes caso não sejam acordadas entre as parte serão arbitradas judicialmente. 

CLÁUSULA SETIMA: DA FISCALIZAÇÃO 
A prestação do serviço será objeto de acompanhamento e fiscalização através do Sr ..........................., representante da
Secretaria Municipal de Administração, ao qual competirá acompanhar e avaliar a qualidade dos produtos/serviços, bem 
como dirimir as dúvidas que surgirem no seu curso.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES FINAIS 
Toda e qualquer modificação, alteração ou aditamento deste Termo deverá ser realizado mediante Termo Aditivo, 
assinado pela CREDENCIANTE e pela CONTRATADA. 
A proibição, invalidade ou inexequibilidade de qualquer disposição deste Termo não invalidará ou afetará o mesmo 

como um todo, devendo permanecer em vigor todas as demais disposições do presente que não tenham sido afetadas 
pela proibição, invalidade ou inexequibilidade da cláusula inoperante. 
Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, seus direitos e obrigações decorrentes 

deste Termo. 
O presente Termo constitui o único e integral acordo entre a CONTRATADA e o MUNICÍPIO, substituindo todos os 

outros documentos, cartas, memorandos ou propostas entre as partes, bem como os entendimentos orais mantidos entre 
as mesmas, anteriores a presente data referente ao objeto do presente Termo. 
O presente Termo obriga as partes e seus sucessores, a cumprirem e a fazerem cumprir, a qualquer tempo, as cláusulas 

ora pactuadas. 

CLÁUSULA NONA: DO FORO 
O Foro do presente contrato é o do Município de Itajubá (MG). 
 E por estarem justas e contratadas, as partes, assinam o presente Contrato em 3 (três) vias, de igual teor e 
forma. 

Itajubá, ........... de .................... de 2014. 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Rodrigo Imar Martinez Riêra

Chefe do Poder Executivo 

........................................................ 
Contratada 

VISTO DO PROJU

GIOVANI 
VINICIOS 
RAPONI:73891
770634

Digitally signed by GIOVANI 
VINICIOS RAPONI:73891770634 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, ou=CORREIOS, 
ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CPF 
A1, cn=GIOVANI VINICIOS 
RAPONI:73891770634 
Date: 2014.04.02 13:51:26 -03'00'


