COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN
EDITAL DE 08 DE AGOSTO DE 2014
Modalidade: Pregão Eletrônico nº: 02/2014
Processo Administrativo nº: 0052/2014
Tipo: menor valor global
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de
realização de Concurso Público, consistentes no planejamento, organização e execução
de concurso público para provimento de cargos diversos na estrutura da CIJUN,
abrangendo todos os procedimentos referentes ao certame.
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PREÂMBULO
A Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN - torna público que se acha aberto o
processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2014 do tipo menor valor
global nos termos deste Edital, em sessão pública, através do site www.jundiai.sp.gov.br
– link “Compra Aberta” – Compras – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico –
Unidade Compradora: CIJUN, para o Contratação de empresa para prestação de
serviços especializados de realização de Concurso Público, consistentes no
planejamento, organização e execução de concurso público para provimento de cargos
diversos na estrutura da CIJUN, abrangendo todos os procedimentos referentes ao
certame, de acordo com a especificação contida neste Edital e em seus Anexos.
Este pregão será regido pela Lei Federal n.º 10.520/02, pelo Decreto Municipal
n.º 21.263, de 25/06/08, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e pelas normas
contidas no presente Edital, bem como pelo Decreto Municipal n.º 20.102/05 – Sistema
de Registro de Preços, alterado pelo Decreto Municipal nº 20.835/07, pelo Decreto n°
21.376/08, pela Lei Complementar Federal nº 123/06 e pela Lei Federal nº 11.488/07 (art.
34).
O Pregão será conduzido pela Pregoeira, devidamente designada, e pela Equipe de
Apoio.
ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: até as 10 horas do dia 27 de
Agosto de 2014.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: a partir das 10 horas do dia 27 de Agosto
de 2014.
ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: a partir de até 10 (dez) minutos após a abertura
e classificação ou não das propostas
1.

OBJETO
1.1
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de realização
de Concurso Público, consistentes no planejamento, organização e execução de
concurso público para provimento de cargos diversos na estrutura da CIJUN, abrangendo
todos os procedimentos referentes ao certame, conforme especificações constantes no
Termo de Referência - Anexo I, parte integrante do presente Edital.
2.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
2.1
Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, em até 3 (três) dias úteis antes da data
fixada para recebimento das propostas.
2.2
Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados a Pregoeira, por
escrito, através do site do “Compra Aberta” (Compras – Pregão Eletrônico – Controles –
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Questionamentos) ou por meio do e-mail compras@cijun.sp.gov.br, ou ainda, via facsímile: (11) 4521-4754.
2.3
Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente
Edital em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
cabendo a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
2.3.1
A impugnação do Edital, devidamente fundamentada, deverá ser efetuada por
meio eletrônico, através do site do “Compra Aberta” (Compras – Pregão Eletrônico –
Controles – Impugnação) ou, por meio de protocolo pessoalmente ou via sedex na Rua
Ângelo Mazzuia, 55 – Jd. Paris – Jundiaí – SP – CEP: 13.209-210 - de 2ª a 6ª feira – das
09 às 17 horas.
2.3.2
Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados através de e-mail.
2.4
Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pela Pregoeira no Portal de Compras por meio do endereço
www.cijun.sp.gov.br.
2.4.1
As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este
Edital tal como se dele fizessem parte.
2.5
Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.
3.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1
Poderão participar deste certame licitatório todos os interessados do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado e que preencherem as condições de
credenciamento constantes deste Edital, observando-se as devidas ressalvas às Micro e
Pequenas Empresas, conforme Lei Complementar nº 123/06.
3.2
Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
3.2.1
Sejam estrangeiras e não funcionem no país.
3.2.2
Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação.
3.2.3
Estiverem suspensas para licitar e contratar junto a qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob
pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei Federal n.º 8.666/93.
3.2.4
Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal.
3.2.5
Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor,
empregado ou ocupante de cargo comissionado da Companhia de Informática de Jundiaí
– CIJUN.
3.2.6
Estejam constituídas sob a forma de consórcio.
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3.2.7
Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou
jurídicas.
3.3
É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.
3.4
Cada licitante apresentará uma só proposta, em conformidade com as exigências
deste Edital.
3.5
O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
3.6
Os documentos, apresentados para a habilitação, deverão estar em nome da
licitante e com mesmo número de CNPJ. Se a licitante for a matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem comprovadamente
emitidos apenas em nome da matriz.
3.7
A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste
Edital.
4.

DO CREDENCIAMENTO
4.1
Serão previamente credenciados, perante o provedor do sistema eletrônico, a
autoridade competente do órgão promotor da licitação, a Pregoeira, os membros da
equipe de apoio e os licitantes que participam do Pregão eletrônico.
4.2
Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão credenciar-se pelo
site www.jundiai.sp.gov.br (acessar o “Compra Aberta” e o “Cadastro on line”), em até 24
(vinte e quatro) horas antes da abertura do Pregão, preenchendo os dados solicitados e
aguardando a validação por parte do setor de Cadastro da Prefeitura do Município de
Jundiaí – PMJ.
4.3
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
4.4
A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer Pregão
eletrônico, para o qual o interessado esteja credenciado com igual objeto, salvo quando
canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descredenciamento pelo
órgão promotor da licitação.
4.5
A perda da senha, a quebra de sigilo ou o desligamento de qualquer pessoa da
empresa que possuía a senha de participação, deverá ser comunicado imediatamente,
pelo licitante ao provedor do sistema, para o bloqueio de acesso.
4.6
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação qualquer
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
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4.7

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a
realização das transações inerentes ao Pregão eletrônico.
4.8
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
4.9
Incumbir-se-á, ainda, o licitante, de acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela
Pregoeira ou pelo sistema ou de sua desconexão.
4.10 As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) interessadas em
participar da presente licitação e que quiserem se utilizar dos benefícios da Lei
Complementar nº 123/06 (arts. 42 a 45), deverão promover a identificação da condição
de beneficiária, no momento do envio da proposta eletrônica.
4.11 A identificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)
se dará ao selecionar o Pregão desejado, declarando que a empresa é optante dos
benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e não apresenta as restrições do § 4º do art.
3º da mesma Lei.
4.12 A ausência de identificação da empresa como ME ou EPP, no momento da
apresentação da proposta, impedirá o gozo dos benefícios da Lei Complementar nº
123/06. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados por seu
representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor implicará
responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a
realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades.
4.13 Informações complementares a respeito do cadastro de fornecedores no sistema
Compra Aberta, poderão ser obtidas através do telefone (11) 4589-8633.
5.

DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do site www.jundiai.sp.gov.br.
(acessar o “Compra Aberta” – Compras – Pregão Eletrônico – Consulta Pregão
Eletrônico) quando deverá ser selecionado o Pregão desejado e informado o valor de
acordo com especificado no Anexo II.
5.2
Com o preenchimento da proposta em formulário eletrônico e com a
manifestação em campo próprio do sistema, fica demonstrado que o licitante tem pleno
conhecimento das exigências editalícias e confirmada sua plena concordância com as
regras impostas para participação no certame. Fica também presumido o atendimento às
exigências de habilitação e das demais condições da proposta comercial, impostas nos
termos deste Edital.
5.3
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados
da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5.1
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5.3.1
Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada, sendo que somente será aceita a última proposta
encaminhada.
5.3.2
O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida na
proposta, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.
5.4
O preço apresentado deverá ser fixo e irreajustável, e nele deverá estar
computado todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas, frete até
o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do
objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da
contratada.
5.4.1
O preço apresentado deverá contemplar também os custos bancários de
emissão de boleto e/ou eventuais despesas cobradas pelo Banco à CIJUN, quando da
administração dessa conta.
5.5
Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
5.6
As demais condições comerciais da proposta, como descrição do objeto,
quantidade, unidade de fornecimento, local de entrega, prazo de entrega e garantia
mínima, quando estabelecidas no Anexo I que integra o presente Edital, serão
tacitamente aceitas pela licitante, no ato de envio de sua proposta comercial.
5.7
O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos de
habilitação, a proposta comercial conforme modelo Anexo II, com o preço ajustado, de
forma linear, em relação ao menor lance proposto para o item ou valor negociado durante
a sessão do pregão.
6.
DA HABILITAÇÃO
Para fins de habilitação nesta licitação, será exigida da(s) licitante(s) que ofertaram o(s)
menor(es) preço(s) a apresentação dos seguintes documentos:

6.1

REGULARIDADE JURÍDICA:
6.1.1
Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
6.1.2
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
6.1.3
Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
6.1.4
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente.

6.2

REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA, FISCAL E TRABALHISTA:
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6.2.1
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda - CNPJ;
6.2.2
Prova da regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação
da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
6.2.3
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da
apresentação de certidão(ões) negativa(s) ou positiva(s) com efeito de negativa(s),
relativa(s), expedida(s) pela Secretaria do Estado da Fazenda.
6.2.4
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 do Município
correspondente ao domicílio ou sede do licitante.
6.2.5
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto desta licitação.
6.2.6
Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), comprovada por meio do Certificado de Regularidade de Situação.
6.2.7
Prova de situação regular perante a Seguridade Social (INSS), comprovada
por meio da certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, relativa às
contribuições previdenciárias e as de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita
Federal;
6.2.8
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
(CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho;
6.2.9
A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos
de negativas.
6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
6.3.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, emitida com
antecedência máxima de 90 (noventa) dias contados da data da apresentação
dos documentos;
6.3.1.1.
Para as licitantes sediadas em locais em que a verificação é centralizada,
será aceita uma única certidão.
6.4.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.4.1. Apresentação de atestado(s) pertinente(s) e compatível (is) com o objeto da
presente licitação, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de Direito Público ou
Privado, em nome da mesma, que comprovem aptidão para o desempenho
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anterior de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos, com o objeto da presente licitação.
6.5.
DECLARAÇÕES:
6.5.1.
Declaração da licitante, sob as penas da lei, no sentido de que se obriga a
manter, durante todo o período da contratação, objeto desta licitação, as condições de
habilitação e qualificação exigidas para participação neste certame, e de que mantém
íntegra a sua idoneidade perante os órgãos das Administrações Públicas Federal,
Estadual e Municipal. Conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.
6.5.2.
Declaração da licitante, sob as penas da Lei, nos termos do modelo indicado
através do Decreto Federal nº 4.358/02 e reproduzido no Anexo III deste Edital, para fins
de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos. Caso a licitante empregue menor, a partir de
quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá declarar também, tal situação.
6.5.3.
Declaração da licitante, sob as penas da lei, devidamente assinada pelo
responsável legal da empresa, demonstrando que se constitui em ME ou EPP, nos
termos da Lei Complementar nº. 123/06 e art. 34 da Lei Federal nº 11.488/07, e que não
apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e favorecido, dispostas no art.
3º, § 4º. da referida Lei, comprometendo-se a informar a Administração caso perca essa
qualificação. Conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.
6.5.3.1.
A declaração referente ao item 6.5.3 se aplicam somente às microempresas e
empresas de pequeno porte, que desejarem fazer uso dos benefícios da Lei
Complementar nº 123/06.
6.5.4.
Declaração de Confidencialidade, modelo no anexo III, assegurando que
manterá absoluto sigilo de informações que venha a ter acesso por ocasião da prestação
dos serviços.
7.
DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.1.
O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
Prefeitura do Município de Jundiaí, deverá apresentar os seguintes documentos:
7.1.1. Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Município de Jundiaí, pertinente
e compatível com o objeto da presente licitação, no limite de sua validade na data
prevista para abertura.
7.1.2. Além da data de validade no Certificado de Registro Cadastral, a licitante deverá
observar se as certidões discriminadas no corpo do próprio Certificado se encontram
dentro do seu prazo de vigência quando da entrega dos documentos para habilitação.
7.1.3. Se Vigentes, deverão estar discriminadas no próprio certificado para conferência.
As certidões a que se refere esta cláusula são: prova de regularidade para com as
Fazendas Federal (RFN/PGFN), Estadual e Municipal (Mobiliário), Justiça do Trabalho,
FGTS, INSS, e Falência.
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7.1.4. Na hipótese de haver (em) certidão(ões) apresentada(s) para o cadastramento da
empresa que esteja(m) com seu prazo de validade expirado quando da entrega dos
documentos para habilitação, caberá à licitante providenciar a devida atualização dessa
(s) certidão (ões) e anexá-las aos documentos para habilitação.
7.1.5. A empresa não será considerada como “cadastrada” para o fim da presente
licitação, se a(s) certidão(ões) estiver(em) vencida(s) e não atualizada(s).
7.1.6. Fica facultada à Pregoeira a verificação da validade da(s) certidão (ões), caso
haja necessidade, por meio de consulta ao processo que cuidou do cadastramento.
7.1.7. Além do Certificado de Registro Cadastral da PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUNDIAÍ, as empresas cadastradas deverão apresentar:
a) 6.2.8. CNDT
b) 6.3 Qualificação Econômico - financeira
c) 6.4. Qualificação Técnica
d) 6.5. Declarações
7.1.8. As empresas nas condições de ME e EPP deverão apresentar toda a
documentação exigida para a participação neste certame, inclusive a documentação
pertinente à situação fiscal e dos encargos previdenciários (item 6.2.), mesmo que estes
últimos apresentem alguma restrição.
7.1.8.1.
Na hipótese da situação fiscal e dos encargos previdenciários
apresentarem restrições, a licitante ficará na condição de “Habilitada Provisória” no
certame, podendo ser dado prosseguimento aos atos subsequentes da licitação.
7.1.8.2.
A comprovação da regularidade fiscal, compreendido também o
cumprimento de encargos previdenciários, caso a licitante se sagre vencedora, deverá
ser efetuada com o envio da documentação devidamente regular no prazo de 2 (dois)
dias úteis a partir do momento que a empresa for declarada vencedora do certame, ou
seja, a partir do ato de adjudicação a ser publicado na Imprensa Oficial do Município e no
site da Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN, antes da homologação, prazos e
publicações essas que deverão ser acompanhadas pelo licitante.
7.1.8.3.
Esse prazo para regularização poderá ser prorrogado por uma única vez,
pelo mesmo período, a critério da CIJUN, mediante solicitação da empresa.
7.1.8.4.
A não regularização dentro do prazo previsto implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal
nº 8.666/93, ficando facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
7.1.9.
Condições gerais relativas à apresentação dos documentos:
7.1.9.1.
Todo e qualquer documento apresentado na licitação deverá ser exibido
em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou
publicação em órgão da Imprensa Oficial.
7.1.9.2.
Serão aceitas certidões nos limites de sua validade. Quando não
especificada qualquer validade na certidão, estas deverão ter sido expedidas num prazo
não superior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos documentos.
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7.1.9.3.
A simples participação no certame, com a apresentação dos documentos
exigidos nos termos deste Edital para fins de habilitação, implica em declaração implícita,
sob as penas da Lei, de que seus atos constitutivos informados estão devidamente
atualizados, referindo-se eventual alteração contratual apresentada, à última realizada.
8.
DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
8.1.
Após a abertura eletrônica das propostas, no horário previsto neste Edital, a
Pregoeira iniciará a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das
propostas de preços recebidas, sem a identificação das proponentes.
8.2.
Será verificado o atendimento a todas as especificações e condições
estabelecidas neste Edital, podendo a Pregoeira desclassificar a proposta uma vez
verificada irregularidades.
8.3.
O licitante com proposta desclassificada poderá solicitar a reconsideração da
decisão, saneando falhas formais relativas à proposta, desde que não altere o preço e a
marca.
8.3.1. Essa ação deverá ser justificada em até 10 minutos, após o horário definido para
“abertura das propostas comerciais”.
8.3.2. Se aceita a justificativa, a Pregoeira reconsiderará a decisão, classificando a
proposta.
8.4.
DOS LANCES:
8.4.1. A etapa de Negociação/Aceitabilidade será realizada para todos os regimes
jurídicos.
8.4.2. Em havendo a participação de licitantes enquadrados como “ME” e/ou “EPP”,
após o término da sessão de lances, o sistema possibilitará o seguinte:
8.4.2.1.
A ME ou EPP em situação de empate com empresa de condição jurídica
diversa, assim considerada a detentora de proposta que apresente valor de até 5% (cinco
por cento) acima da proposta mais bem classificada, poderá reduzir seus preços em valor
inferior àquela apresentada em primeiro lugar, na ordem de classificação, ocasião em
que será declarada vencedora, restando apenas a demonstração dos requisitos de
habilitação nos termos deste edital para posterior adjudicação.
8.4.2.2.
Para tanto, encerrada a etapa de lances, o sistema abrirá campo, durante
5 minutos, para que a ME ou EPP, empatada nos termos acima e na ordem de
classificação, possa apresentar nova proposta com valor inferior ao oferecido pela
primeira colocada, sob pena de preclusão.
8.4.2.3.
A redução na condição de empate será possível apenas dentro do período
dos 5 (cinco) minutos, após encerrada a sessão de lances, e para todos os lotes / itens
que estejam na condição de empate (variação de até 5% (cinco por cento)).
8.4.2.4.
Se a primeira empatada não reduzir os preços nesse período de 5 (cinco)
minutos, o sistema abrirá automaticamente mais 5 minutos para que a segunda
classificada empatada também reduza os valores, e assim sucessivamente, até que
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existam ME ou EPP na condição de “empatadas” ou alguma delas concorde com a
redução do valor.
8.4.2.5.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que
se encontrarem como “empatadas”, o sistema realizará sorteio automático entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.4.3. Os critérios para o desempate nos termos da Lei Complementar nº 123/06
somente serão aplicados quando o melhor lance já não tiver sido apresentado por uma
ME ou EPP.
8.4.4. Na hipótese de não contratação nos termos do item anterior, será aceito o menor
preço em favor da proposta originariamente vencedora do certame, após negociação, a
critério da Pregoeira, obedecidos os parâmetros legais.
8.4.5. Para a utilização dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 a licitante
interessada deverá manter-se conectada durante toda a sessão pública de realização do
pregão, observando as orientações dadas pela Pregoeira e pelo sistema e as condições
deste edital, respeitando os prazos estabelecidos, ficando como único responsável pelo
ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância dessas orientações.
8.4.6. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexão.
8.5.
DO JULGAMENTO
8.5.1. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no sistema
eletrônico, momento em que os participantes serão identificados e será aberta a fase de
Negociação/Aceitabilidade.
8.5.2. Encerrada a fase de recebimento de Lances e a de Negociação/Aceitabilidade, a
Pregoeira poderá solicitar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado
o lance de menor valor, com vistas à obtenção de melhor preço, bem como decidir sobre
a aceitação de sua proposta.
8.5.3. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.
8.5.4. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os
termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação.
8.5.5. O julgamento será feito levando-se em conta o menor valor global ofertado.
8.5.6. É prerrogativa da Pregoeira, depois de analisadas as limitações do mercado, e
outros aspectos pertinentes, inclusive quanto a preços, optar pela repetição de nova
licitação, ou, ainda, pela suspensão do Pregão ou sua revogação.
8.5.6.1.
Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que
não atender às exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente
inexequíveis.
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8.5.6.1.1.
Consideram-se manifestadamente inexequíveis os preços que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade depois de realizada diligência nos termos dos
itens 8.5.6.1 e 8.5.6.2.
8.5.6.2.
Caso a pregoeira entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.5.6.3.
Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
a)
Planilha de custos elaborada pelo licitante;
b)
Documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes;
8.5.6.4.
Verificada a inexequibilidade do preço, a pregoeira poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação,
para apresentação da documentação e proposta comercial.
8.5.7. Aceita a oferta de menor valor global, o sistema identificará o licitante detentor
da melhor oferta que deverá comprovar de imediato sua habilitação, mediante
encaminhamento em até 02 (duas) horas após a suspensão da sessão, de cópia da
documentação discriminada no item de habilitação e da proposta comercial atualizada
com os valores obtidos no pregão, através de fac-símile (11) 4521-4754 ou e-mail
compras@cijun.sp.gov.br (máximo de 4mb por e-mail enviado).
8.5.8. Caso a licitante vencedora não envie os documentos via fac-símile ou e-mail no
prazo indicado no item 8.5.7, ou envie documentação parcialmente, a mesma será
considerada inabilitada.
8.5.9. O licitante vencedor deverá encaminhar a documentação de habilitação original,
ou cópia autenticada, pessoalmente ou postada via Sedex, dentro de envelope fechado e
indevassável, para que o recebimento seja no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a
contar da suspensão da sessão, no endereço Rua Ângelo Mazzuia, nº 55 – Jardim Paris Jundiaí-SP – CEP 13209-210 - CIJUN, identificando o envelope por meio do número do
Pregão e o nome da Pregoeira.
8.5.10. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às
exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de
classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de uma
proposta que atenda ao edital.
9.
DOS RECURSOS
9.1.
Declarado habilitado o vencedor, os licitantes poderão em até 24 horas manifestar
motivadamente, por meio eletrônico em campo próprio a intenção de recorrer,
argumentando sucintamente os motivos, para a apreciação da Pregoeira.
9.2.
A Pregoeira negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem motivação
ou fora do prazo estabelecido.
9.2.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos licitantes
importará decadência do direito de recurso.
9.2.2. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de suas razões.

Av. da Liberdade, s/n° – Paço Municipal – 1º Andar – Ala Sul - CEP 13.214-900 – Jundiaí – SP
Tel : (11) 4589-8824 – Fax : (11) 4521-4754 - www.cijun.sp.gov.br
Página 12 de 75

9.2.3. Após a apresentação das razões de recurso, os demais licitantes serão
notificados para a apresentação das contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, sendolhes assegurada vista dos autos.
9.3.
As razões de recurso e as contrarrazões deverão ser anexados eletronicamente
através do site www.jundiai.sp.gov.br. (acessar o “Compra Aberta” – Compras – Pregão
Eletrônico – Consulta Pregão Eletrônico)
9.4.
Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados a pregoeira, que
poderá:
9.4.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
9.4.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a autoridade
competente.
9.5.
Não serão considerados os recursos quando não forem apresentadas as razões
ou estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
9.6.
Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando a pregoeira reconsiderar sua decisão.
9.7.
Na hipótese de haver eventuais recursos, decididos esses e constatada a
regularidade dos atos procedimentais, a Pregoeira ou a autoridade competente, conforme
o caso, fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, mediante
publicação desse ato de adjudicação junto à Imprensa Oficial do Município.
9.7.1. O resultado de eventuais recursos será divulgado mediante disposição no site do
“Compra Aberta” ou comunicado a todas as licitantes via e-mail, fac-símile ou mediante
publicação na Imprensa Oficial do Município.
10.
DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. A Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir
recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado
pela autoridade competente.
10.2. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos
atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante
vencedor e homologará o procedimento licitatório.
10.3. A decisão de Adjudicação e Homologação será publicada na Imprensa Oficial do
Município de Jundiaí.
11.
DO CONTRATO
11.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, será elaborado Contrato,
cuja minuta integra o presente edital, e será convocado o vencedor para a sua
assinatura, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua
convocação.
11.2. O mesmo prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação
será aplicado para assinatura dos termos de acréscimos ou supressões, e prorrogações
que se fizerem necessários.
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11.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado por uma vez, por igual
período, quando solicitado pela empresa vencedora durante seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado.
11.4. Constituem motivos para a rescisão do Contrato as situações referidas nos artigos
77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
11.5. A execução do objeto do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo
gestor do contrato, que anotará em registro próprio qualquer ocorrência havida que esteja
em desacordo com os termos do ato convocatório, seus Anexos ou deste instrumento
contratual, determinando, em decorrência disto, o que for necessário à regularização das
falhas observadas.
11.6. A CONTRATADA, pela assinatura do contrato, fica obrigada a cumprir os prazos
estabelecidos para todos os fornecimentos e serviços descritos no Termo de Referência,
Anexo I do edital.
11.7. A CONTRATADA se obriga a manter sigilo e não divulgar informações a que vier
a ter acesso em decorrência da prestação de serviços.
12.
CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA.
12.1. A prestação dos serviços iniciará no primeiro dia útil após a assinatura do
contrato.
12.2. A empresa obriga-se a prestar os serviços referentes ao objeto descrito no Anexo
I do Edital do Pregão Eletrônico nº. 02/2014, no endereço, prazo e em todas as
condições nele indicados.
12.3. Caso o objeto desta licitação seja realizado em desacordo com os requisitos
estabelecidos pela CIJUN, a empresa obriga-se a reparar a falha e/ou, se houver
necessidade, providenciar sua substituição em prazo convencionado entre as partes, sem
quaisquer ônus para a CIJUN, independente da aplicação das sanções cabíveis.
12.4. A CONTRATADA se obriga a manter sigilo e não divulgar informações a que vier
a ter acesso em decorrência da prestação de serviços.
12.5. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado nos termos da Lei.
13.
PAGAMENTO
13.1. O valor das taxas de inscrição será depositado em conta própria a ser indicada
pela CIJUN.
13.2. O valor total a ser repassado à Contratada será calculado da seguinte forma:
Valor do repasse = (número de inscritos para nível médio/técnico x valor da taxa a ser
repassada para nível médio/técnico) + (número de inscritos para nível superior x valor da
taxa a ser repassada para nível superior) + (número de inscritos para nível fundamental x
valor da taxa a ser repassada para nível fundamental) - (número de isenções x valor da
taxa de inscrição correspondente ao nível do cargo para o qual o candidato fez sua
opção).
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13.3. O repasse dos valores à Contratada será realizado de acordo com a forma, as
etapas e percentuais abaixo definidos:
a.
Etapa 1: - 50% (cinquenta por cento) da arrecadação devida, em até 5 (cinco) dias
após a apresentação pela Contratada de documento comprobatório da finalização das
inscrições, que deverá ser atestado pela Diretoria Administrativa;
b.
Etapa 2: - 30% (trinta por cento) da arrecadação devida, em até 5 (cinco) dias
após a apresentação pela Contratada de documento comprobatório da finalização da
aplicação das provas, que deverá ser atestado pela Diretoria Administrativa;
c.
Etapa 3: - 20% (vinte por cento) da arrecadação devida, somado o valor das
eventuais isenções de taxa de inscrição, em até 10 (dez) dias após a apresentação pela
Contratada de documento comprobatório da homologação do resultado do Concurso
Público, que deverá ser atestado pela Diretoria Administrativa, condicionado à
apresentação do relatório da concessão de isenção de taxas de inscrição, a ser
referendado por essa Diretoria.
13.4. Os repasses das etapas acima descritas serão realizados mediante emissão e
apresentação da Nota Fiscal de Serviços, acompanhada das certidões do FGTS, INSS e
CNDT, após a aprovação gestor do contrato, atestando o recebimento das etapas do
serviço.
13.5. Os números dos Contrato/Processo e as Parcelas de Pagamento deverão constar
no corpo da nota fiscal, bem como detalhamento dos impostos devidos e o líquido a
receber.
13.6. Em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser endereçada
exclusivamente ao e-mail: financeiro_cijun@cijun.sp.gov.br, bem como o respectivo
arquivo XML. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da DANFE que deverá
ser assinada pelo gestor do contrato, comprovando o recebimento
13.7. A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a empresa de entregar no
Apoio Administrativo da CIJUN / Setor Financeiro os demais documentos exigidos em
contrato.
13.8. A fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido em cada
etapa do item 13.3, a partir da data de sua reapresentação.
13.9. As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão por conta
dos recursos provenientes das inscrições.
14.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato
caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das
seguintes sanções pelo CONTRATANTE:
14.1.1. advertência por escrito;
14.1.2. multa, garantida a prévia defesa, nos percentuais descritos abaixo:
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14.1.2.1.
Pela entrega parcial do presente ajuste, 0,33% (trinta e três décimos por
cento) do valor contratado, por dia corrido de atraso, até que se efetive o cumprimento do
ajuste.
14.1.2.2.
Pela inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) do valor global do
contrato.
14.1.2.3.
10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento / serviço não realizado,
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega / execução de objeto com vícios
ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o
valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
14.2.
Independentemente da apuração de responsabilidade e da incidência da
multa prevista no item 14.1.2, a CIJUN poderá aplicar as demais penalidades previstas
no artigo 87 da Lei Federal 8666/93, em decorrência de inadimplência contratual,
notadamente nas circunstâncias abaixo:
14.2.1. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 87 da Lei nº
8.666/93 e no art. 26, § 1º.
14.2.2. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
no prazo mínimo de 02 (dois), conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93.
14.3.
São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou
parcial das obrigações contratuais:
14.3.1. não atendimento às especificações técnicas relativas a bens e serviços previstas
em contrato ou instrumento equivalente;
14.3.2. retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de serviço ou de
suas parcelas;
14.3.3. paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia
comunicação à CIJUN;
14.3.4. entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
14.3.5. alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
14.3.6. prestação de serviço de baixa qualidade;
14.3.7. quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das provas, pela Contratada, incluindo
diretores, administradores, acionistas, proprietários, sócios, empregados, agentes,
colaboradores, representantes, prepostos, assessores e prestadores de serviços a
qualquer título.
14.4.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas no item 14.1.
14.5.
A multa poderá descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATADA.
14.6.
As sanções relacionadas nos itens 14.2.1 e 14.2.2 também poderão ser
aplicadas àquele que:
14.6.1. deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
14.6.2. apresentar declaração ou documentação falsa;
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14.6.3. ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
14.6.4. não mantiver a proposta;
14.6.5. falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
14.6.6. comportar-se de modo inidôneo;
14.6.7. cometer fraude fiscal.
14.6.8. cometer quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das provas, incluindo diretores,
administradores, acionistas, proprietários, sócios, empregados, agentes, colaboradores,
representantes, prepostos, assessores e prestadores de serviços a qualquer título.
14.7.
O montante da multa poderá, a critério da CIJUN, ser cobrado de imediato
ou compensado com valores de pagamentos devidos ao adjudicatário, independente de
qualquer notificação, garantida a prévia defesa.
14.8.
As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das
outras.
15.
DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
15.2. É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a
aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisões.
15.3. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
futuro contratado.
15.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do
pregão.
15.5. A pregoeira no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
15.6. É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do
objeto deste pregão.
15.7. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse
público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba
direito a qualquer indenização.
15.8. O sistema eletrônico utilizará recursos de sigilo e de autenticação que assegurem
condições adequadas de segurança em todas as etapas deste certame, inclusive com a
manutenção do sigilo das propostas apresentadas, até a respectiva abertura, e sem a
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identificação dos participantes até que seja declarado o vencedor, concluída a etapa de
lances.
15.9. Eventuais alterações peculiares de cada licitação serão observadas em anexos,
cujo conteúdo substituirá disposições deste Texto Padrão, no que conflitarem,
prevalecendo para qualquer efeito.
15.10. Todas as referências de tempo no edital de avisos e durante a sessão pública
observarão, obrigatoriamente, o horário do sistema “Compra Aberta”, cujo relógio é parte
integrante da tela do site.
15.11. Na hipótese de queda de energia por parte da CIJUN, ou qualquer outro evento
que impossibilite a exibição da página, também pela CIJUN, não permitindo o
encaminhamento das propostas e/ou abertura dessas propostas e/ou o processamento
dos lances, a fase do Pregão que não se processou ficará prorrogada automaticamente
para o 1º dia útil posterior, respeitando o respectivo horário da fase não realizada.
15.12. O licitante deverá acompanhar as ocorrências do processamento do presente
Pregão, no “Chat”.
15.13. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na esfera
administrativa, fica eleito o Fora da Comarca de Jundiaí para eventuais ações judiciais,
com preferência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Jundiaí, 08 de Agosto de 2014.

_________________________________________________
Gilberto Marcos Paulielo de Novaes
Diretor Presidente
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
A) – DO OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados
de realização de Concurso Público, consistentes no planejamento, organização e
execução de concurso público para provimento de cargos diversos na estrutura da
CIJUN, abrangendo todos os procedimentos referentes ao certame, sendo:
a) Elaboração de Edital de Abertura de Inscrições;
b) Efetuar a divulgação do Concurso Público;
B) – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS:
1) A Contratada deverá estar apta a prestar todos os serviços descritos no objeto,
conforme as diretrizes da Comissão de Concurso Público, em estrita consonância
com as normas e legislações pertinentes, visando o provimento dos cargos conforme
tabela abaixo:

CÓDIGO/CARGO
NÍVEL

01
ANALISTA DE T.I
GEOPROCESSA
MENTO

VAGAS
CARGA SALÁRIO GRATIFICAÇÃO
EXISTEN HORÁRIA
BASE
+ AUXÍLIO
TES
SEMANAL
(R$)
TRANSPORTE
(R$)

CR –
Cadastro
Reserva

40

7.075,38

340,00

CARTÃO
ALIMEN
TAÇÃO
R$

420,00

SENIOR
02
ANALISTA DE T.I
DBA POSTGRESQL
ORACLE

01

40

4.947,37

340,00

PROGRAMADOR

02

40

3.717,01

340,00

420,00

420,00

Nível Superior Completo
Curso: Análise de Sistemas,
Ciência
da
Computação,
Engenharia de Software e
Tecnologia da Informação.

420,00

Nível Superior Completo
Curso: Análise de Sistemas,
Ciência
da
Computação,
Engenharia
de
Software
e
Tecnologia da Informação.

JUNIOR
O4
ANALISTA DE TI
WEBMASTER
JUNIOR

01

40

3.717,01

340,00

Nível Superior Completo
Curso: Sistemas da Informação,
Ciências
da
Computação,
Engenharia
da
Computação,
Análise de Sistemas, Tecnologia
em processamento de Dados,
Tecnologia em Análise e Sistemas
e Tecnologia da Informação.
Nível Superior Completo
Curso: Análise de Sistemas,
Ciência
da
Computação,
Engenharia de Software e curso
de Tecnologia da Informação.

PLENO
03
ANALISTA DE TI
(DESENVOLVIMENTO)

REQUISITOS
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CÓDIGO/CARGO
NÍVEL
05
ANALISTA DE TI
B.I. (BUSINESS
INTELIGENCE)
JUNIOR
06
ANALISTA DE TI
(SISTEMAS E
NEGÓCIOS)
JUNIOR
07
ANALISTA DE TI
(MOBILE)
JUNIOR
08
ANALISTA DE TI
(QUALIDADE
PROCESSOS E
TESTES)
JUNIOR
09
ANALISTA DE TI
(SUPORTE –
REDES E
SERVIDORES)
JUNIOR
10
TÉCNICO DE TI
(SUPORTE –
REDES E
SERVIDORES)
JUNIOR
11
AJUDANTE GERAL
JUNIOR
12
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
(FINANCEIRO)
JUNIOR
13
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
(RELAC DE
NEGÓCIOS)

VAGAS
CARGA SALÁRIO GRATIFICAÇÃO
EXISTEN HORÁRIA
BASE
+ AUXÍLIO
TES
SEMANAL
(R$)
TRANSPORTE
(R$)

01

40

01

40

01

40

01

40

3.717,01

3.717,01

3.717,01

3.717,01

340,00

340,00

340,00

340,00

CARTÃO
ALIMEN
TAÇÃO
R$

REQUISITOS

420,00

Nível Superior Completo
Curso: Análise de Sistemas,
Ciência
da
Computação,
Engenharia
de
Software
e
Tecnologia da Informação.

420,00

Nível Superior Completo
Curso: Análise de Sistemas,
Ciência
da
Computação,
Engenharia
de
Software
e
Tecnologia da Informação.

420,00

Nível Superior Completo
Curso: Análise de Sistemas,
Ciência
da
Computação,
Engenharia
de
Software
e
Tecnologia da Informação.

420,00

Nível Superior Completo
Curso: Análise de Sistemas,
Ciência
da
Computação,
Engenharia
de
Software
e
Tecnologia da Informação.

01

40

3.717,01

340,00

420,00

Nível Superior Completo
Curso: Análise de Sistemas,
Ciência
da
Computação,
Engenharia
de
Software
e
Tecnologia da Informação.

01

40

1.907,43

340,00

420,00

Ensino Médio Completo
Curso: Técnico de TI

01

40

1.202,92

420,00

Ensino Fundam ental Completo.

01

40

2.538,78

420,00

Nível Superior Completo
Curso:
Administração
de
Empresas, Economia ou Ciências
Contábeis.

CR –
Cadastro
Reserva

40

2.538,78

420,00

Nível Superior Completo
Curso: Administração de
Empresas, Contabilidade,
Marketing, Logística.

340,00

340,00

340,00
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CÓDIGO/CARGO
NÍVEL

VAGAS
CARGA SALÁRIO GRATIFICAÇÃO
EXISTEN HORÁRIA
BASE
+ AUXÍLIO
TES
SEMANAL
(R$)
TRANSPORTE
(R$)

CARTÃO
ALIMEN
TAÇÃO
R$

REQUISITOS

JUNIOR
14
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
(COMPRAS E
LICITAÇÕES)

CR –
Cadastro
Reserva

PLENO
15
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
(RECURSOS
HUMANOS)

CR –
Cadastro
Reserva

40

3.379,13

340,00

420,00

01

40

5.005,84

340,00

420,00

01

40

1.433,07

340,00

420,00

01

30

1.076,70

40

3.379,13

340,00

420,00

Nível Superior Completo
Curso:
Administração
de
Empresas, Direito, Economia ou
Ciências Contábeis.

Nível Superior Completo
Curso:
Administração
Empresas,
Economia
Psicologia.

de
ou

PLENO
16
AUDITOR INTERNO
SENIOR
17
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
JUNIOR
18
ATENDENTE

340,00

420,00

Nível Superior Completo
Curso: Administração de
Empresas, Economia ou Ciências
Contábeis.
Ensino Médio Completo
Curso: Técnico em Administração.

Ensino Médio Completo.

JUNIOR

Obs. 1 – Nos salários constantes do quadro acima consta percentual de antecipação salarial
de 7,5% (sete e meio por cento) de reajuste sobre os salários de Janeiro/2014, referente ao
Acordo Coletivo de 2014.
1.1.

Edital de Abertura de Inscrições

O Edital deverá observar as normas dispostas no Decreto nº. 6.944, de 21 de
agosto de 2009, relacionado a:
a) inscrições;
b) convocação para: prova objetiva e dissertativa;
c) provas;
d) julgamento das provas;
e) recursos;
f) resultados;
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g) cronograma;
h) cidade de realização de prova;
i) conteúdo programático
A Contratada deverá realizar a emissão, em formato estabelecido pela Comissão
de Concurso Público, nomeada pela Diretoria da empresa contratante, dos seguintes
editais e comunicados:







Abertura de Inscrições;
Convocação - Prova Objetiva e Prova Dissertativa;
Divulgação das provas e dos gabaritos das provas objetivas;
Divulgação das notas das provas objetivas e dissertativas;
Divulgação dos resultados dos recursos relativos aos gabaritos das provas
objetivas e dissertativas;
Divulgação de resultados finais e Homologação do concurso

1.2. Divulgação
A COMPANHIA DE INFORMATICA DE JUNDIAI – CIJUN responsabilizar-se-á
por todas as publicações oficiais, seja dos Editais e Comunicados no Diário Oficial. A
Contratada realizará divulgações do evento em jornais não oficiais de grande circulação,
sendo, no mínimo, um jornal com circulação em Jundiaí, em jornais especializados e, em
outros meios de comunicação que julgar necessários para a boa divulgação do processo.
A Contratada divulgará o evento assim como todas as suas fases, em seu site e
colocará à disposição dos candidatos informações e esclarecimentos acerca do Concurso
Público, através da Central de Atendimento ao Candidato, durante todo o período de
realização do evento.
1.3. Inscrições
A Contratada será responsável pela disponibilização de site para a realização das
inscrições através da Internet, mantendo cadastro para envio à CIJUN.
O candidato poderá inscrever-se para apenas 01 (uma) opção de cargo. Caso o
candidato efetuar inscrição para mais de uma opção, apenas a última será considerada
como válida.
O recolhimento dos valores provenientes das inscrições deverá ser realizado em
conta bancária específica para esse fim, a ser indicada pela COMPANHIA DE
INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN.
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A conta bancária será aberta na instituição financeira Caixa Econômica Federal
ou Bradesco S/A.
A Contratada deverá contemplar, no valor das inscrições, os custos bancários de
emissão de boleto e/ou eventuais despesas cobradas pelo Banco à CIJUN, quando da
administração dessa conta.

1.3.1. Da Isenção de Taxa de Inscrição a Pessoas Comprovadamente
Hipossuficientes
A Contratada deverá disponibilizar no site, requerimento específico para
candidatos que necessitem informar a condição de hipossuficiência econômica, para se
beneficiar da condição de isenção de pagamento da taxa de inscrição.
Os custos das inscrições com solicitação de Isenção para a Taxa de Inscrição,
quando deferidas, serão de responsabilidade da Contratada, e a hipossuficiência
econômica declarada pelo candidato será comprovada pela apresentação do
requerimento e um dos documentos abaixo relacionados:
a) – preenchimento de declaração, a ser fornecida no ato da inscrição, que comprove a
condição de hipossuficiência econômica, responsabilizando-se o candidato pelo teor
da declaração, sob as penas da lei; e
b) – apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com
identificação do último registro funcional, onde não deve constar a vigência de
contrato de trabalho (demonstração da condição de desemprego) ou que comprove
estar empregado e receber renda até um salário mínimo; ou
c) – fornecimento da cópia da última declaração de Imposto de Renda, se houver, ou,
declaração de isenção de Imposto de Renda; ou
d) – documento que comprove a vigência de seguro desemprego, se houver.
Os candidatos que informarem em requerimento específico, a condição de
hipossuficiência econômica, deverão apresentar o original e cópia de um dos
documentos citados acima, sendo que as cópias ficarão retidas para análise da
condição apresentada, pela comissão do concurso, e pela Contratada, sendo esta
responsável para deferir ou indeferir a inscrição de referidos candidatos.
1.3.2. Das Inscrições para Candidato Portador de Necessidades Especiais
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Às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se
inscrever no Concurso Público, desde que as atribuições do Cargo pretendido sejam
compatíveis com a deficiência de que são portadores, conforme estabelecido no Decreto
Federal n°. 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal n°. 5.296, de 02/12/2004.
Em obediência ao disposto no Decreto Federal n°. 3.298, de 20/12/1999, alterado
pelo Decreto Federal n°. 5.296, de 02/12/2004, aos candidatos portadores de deficiência
habilitados, deverá ser reservado, o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas que
vierem a ser criadas no prazo de validade do Concurso Público, respeitando-se o critério
de aproximação para o número inteiro subsequente se o cálculo resultar em número
inteiro seguido de fração.
Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas
categorias discriminadas no art. 4°, do Decreto Federal n°. 3.298, de 20/12/1999, alterado
pelo Decreto Federal n°. 5.296, de 02/12/2004.
Nos Termos do Inciso II do Artigo 38, do Decreto nº. 3298 de 20 de Dezembro de
1999, que regulamenta a Lei 7853 de 24 de outubro de 1989, para o cargo de Ajudante
Geral, não haverá reserva de vagas para portadores de deficiência, uma vez que referido
emprego é integrante de carreira que exige aptidão física plena do candidato.

1.3.3. Das Inscrições para Candidatos Afrodescendentes
1.3.3.1 – Conforme estabelecem a Lei Municipal nº. 5745 de 14 de fevereiro de 2002 e o
Decreto Municipal nº. 18.667 de 10 de maio de 2002, as pessoas afrodescendentes terão
reserva de 20% (vinte por cento) das vagas para provimento de cargos nos órgãos e
entidades da Administração Direta, Indireta e Funcional.

1.3.3.2 – As frações decorrentes do cálculo do percentual de 20% (vinte por cento),
quando maiores ou iguais a 0,5 (cinco décimos), serão arredondadas para o número
inteiro imediatamente superior.

1.3.3.3 – Os candidatos afrodescendentes participarão do Concurso Público em
igualdade de condições com os demais candidatos no que diz respeito ao conteúdo e
avaliação das provas e demais requisitos exigidos para a participação do certame.

1.3.3.4 – A publicação do resultado final do Concurso Público, para cada cargo, será
feita em duas listas, contendo a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a
das pessoas afrodescendentes, e a segunda somente a pontuação destes últimos.
1.3.3.5 – As vagas, reservados no item 1.3.3.1, ficarão liberadas se não houver ocorrido
inscrições no concurso, ou aprovação de candidatos afrodescendentes.
Av. da Liberdade, s/n° – Paço Municipal – 1º Andar – Ala Sul - CEP 13.214-900 – Jundiaí – SP
Tel : (11) 4589-8824 – Fax : (11) 4521-4754 - www.cijun.sp.gov.br
Página 24 de 75

1..3.3.6 – Consideram-se afrodescendentes as pessoas de raça/cor: Preta, para a pessoa
que assim se identificar: Parda, para a pessoa que assim se identificar ou se declarar
como mulata, cabocla, cafuza (descendência de pai negro e mãe índia) ou mestiça de
preto com pessoa de outra raça ou cor.

1.3.3.7 – A comprovação da afrodescendência far-se-á à mediante a apresentação de
qualquer documento oficial, do candidato ou de parentes por consanguinidade,
ascendentes ou colaterais, no qual conste a identificação e a indicação da raça ou cor.

1.3.3.8 – Inexistindo indicação de raça ou cor em documento oficial, a comprovação farse-á mediante declaração do candidato, preferencialmente de próprio punho, e sob as
penas da Lei.

1.3.3.9 – No ato da inscrição, o candidato da raça negra deverá declarar, na ficha de
inscrição, essa condição.

1.3.3.10 – A comprovação da afrodescendência deverá ser feita no momento da posse
sob pena de perda dos direitos concernentes à reserva.

1.4. Material de Inscrição
A Contratada deverá elaborar e disponibilizar em seu site todas as informações,
bem como os seguintes instrumentos:
• Normas do Edital: com as informações pertinentes aos interessados em participar do
Concurso Público, cidade em que irá realizar o exame, área de opção, atendimento
especial etc.;
• Requerimento e Ficha de Inscrição: contendo campos com dados de identificação do
candidato, bem como outras informações consideradas necessárias ao cadastramento
dos inscritos, além do requerimento de inscrição;
• Requerimento Isenção de Taxa de Inscrição: contendo campos com dados de
identificação do candidato, bem como outras informações consideradas necessárias para
comprovação de hipossuficiência econômica.
• Recibo de Inscrição: comprovante do candidato.
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1.5. Cadastramento
As listas de candidatos inscritos deverão ser processadas por meio eletrônico,
sob a responsabilidade da Contratada.
Assim, deverão ser geradas:
a) - Lista geral dos inscritos - em ordem alfabética, contendo número de inscrição, nome
do candidato, número de documento, horário e local de prova, incluindo nome do colégio,
endereço e número da sala;
b) - Lista dos inscritos por local de aplicação de provas;
c) - Lista dos inscritos portadores de necessidades especiais;
d) - Estatística dos candidatos inscritos, por função e localidade de vaga, entre outros.
Estas listas deverão ser disponibilizadas para a Comissão do Concurso Público
para publicação na IOM - Imprensa Oficial do Município, no site da contratada, bem como
no site da COMPANHIA DE INFORMATICA DE JUNDIAI – CIJUN, devendo a contratada
disponibiliza-la em seu site próprio.

1.6. Informação ao Candidato
A Contratada deverá providenciar a emissão de Cartão Informativo aos
candidatos inscritos, com informações sobre locais, horário e data da prova, que deverá
ser remetido pela Internet, via e-mail, conforme endereço eletrônico informado na ficha de
inscrição.
Sendo esse informativo de caráter não oficial, a Contratada deverá alertar, através
do site e do e-mail, de que tal informativo não tem caráter oficial, devendo o candidato
acompanhar as informações através da imprensa, do site da Contratada e da
COMPANHIA DE INFORMATICA DE JUNDIAÍ – CIJUN.
O Cartão Informativo deverá ser expedido aos candidatos na data prevista no
Cronograma de Atividades, a ser consolidado entre a COMPANHIA DE INFORMATICA
DE JUNDIAÍ – CIJUN e a Contratada. Os locais de provas também estarão disponíveis
para
consulta
através
do
site
da
Contratada e da COMPANHIA DE INFORMATICA DE JUNDIAÍ – CIJUN.
A Contratada preparará a lista dos inscritos, em ordem alfabética, contendo
número de inscrição, nome, número de documento de identidade, cargo e local de
realização das provas, a ser afixada nos quadros de avisos da COMPANHIA DE
INFORMATICA DE JUNDIAÍ – CIJUN, possibilitando eventuais consultas por parte dos
candidatos.
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A Central de Atendimento ao Candidato, da Contratada, deverá estar à disposição
dos interessados, durante todo o período que antecede a aplicação das provas,
prestando esclarecimentos quanto ao local, horário e outras informações pertinentes.
1.7. Do Pagamento
1.7.1. Da forma de pagamento
O valor das taxas de inscrição será depositado em conta própria a ser indicada pela
CIJUN.
O valor total a ser repassado à Contratada será calculado da seguinte forma:
Valor do repasse = (número de inscritos para nível médio/técnico x valor da taxa a ser
repassada para nível médio/técnico) + (número de inscritos para nível superior x valor da
taxa a ser repassada para nível superior) + (número de inscritos para nível fundamental x
valor da taxa a ser repassada para nível fundamental) - (número de isenções x valor da
taxa de inscrição correspondente ao nível do cargo para o qual o candidato fez sua
opção).
1.7.2. Dos prazos e percentuais do repasse
O repasse dos valores à Contratada será realizado de acordo com a forma, as etapas e
percentuais abaixo definidos:
a) – Etapa 1: - 50% (cinquenta por cento) da arrecadação devida, em até 5 (cinco)
dias após a apresentação pela Contratada de documento comprobatório da
finalização das inscrições, que deverá ser atestado pela Diretoria Administrativa;
b) – Etapa 2:- 30% (trinta por cento) da arrecadação devida, em até 5 (cinco) dias
após a apresentação pela Contratada de documento comprobatório da finalização
da aplicação das provas, que deverá ser atestado pela Diretoria Administrativa; e
c) – Etapa 3:- 20% (vinte por cento) da arrecadação devida, somado o valor das
eventuais isenções de taxa de inscrição, em até 10 (dez) dias após a
apresentação pela Contratada de documento comprobatório da homologação do
resultado do Concurso Público, que deverá ser atestado pela Diretoria
Administrativa, condicionado à apresentação do relatório da concessão de
isenção de taxas de inscrição, a ser referendado por essa Diretoria.
Os repasses das etapas acima descritas serão realizados mediante emissão e
apresentação da Nota Fiscal de Serviços.

1.8. Elaboração das Provas
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A Contratada se responsabilizará pela elaboração das provas previstas no
certame. O processo de avaliação do certame deverá ser constituído das seguintes
fases:
1.8.1. Das Provas
A Contratada irá elaborar, juntamente com a Comissão do Concurso Público, os
conteúdos programáticos, objeto das provas de caráter geral e específico, submetendoos à apreciação e aprovação da COMPANHIA DE INFORMATICA DE JUNDIAÍ – CIJUN.
A Contratada deverá manter sigilo das provas utilizando para isso:
a) Montagem das questões e alternativas na prova, de tal forma que as próprias bancas
examinadoras desconheçam o gabarito das provas a serem aplicadas, além de restringir
ao máximo o acesso ao gabarito por parte das pessoas envolvidas no processo de
elaboração;
b) Diversificação dos gabaritos: a apresentação das questões que compõem a prova
deverá ser combinada de modo a gerar gabaritos diferenciados para distintos modelos de
prova, impedindo eventuais procedimentos de comunicação por parte dos candidatos;
c) Coleta de três assinaturas do candidato presente no verso da folha de respostas;
d) Não permissão, durante a aplicação das provas, de qualquer espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquina calculadora, agenda
eletrônica, notebook, palmtop ou similares; telefone celular, bip, walkman, gravador ou
qualquer transmissor ou receptor de mensagens; máquina fotográfica; lápis, lapiseira,
borracha ou corretivo de qualquer espécie; protetores auriculares, relógio de qualquer
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné,
gorro etc. A inobservância da proibição de porte dos referidos itens poderá resultar na
anulação da prova do candidato que vier a ser flagrado portando qualquer deles, se
constatado, pelos fiscais destacados para acompanhar a realização do Exame, que
houve ou possa ter ocorrido algum evento caracterizador de favorecimento ao candidato.
A utilização de livros, manuais, impressos, anotações, enfim material de consulta, não
deverá ser permitida na primeira fase — prova objetiva;
e) Obrigatoriedade de permanência do candidato no local de prova, no mínimo, duas
horas após o início da prova, considerando-se que a mesma, seja prova objetiva ou prova
prático-profissional, tenha duração de quatro horas;
f) Proibição ao candidato de levar o caderno de provas a qualquer tempo de prova;
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g) Permissão ao candidato para levar o rascunho da folha de respostas decorrido o
tempo obrigatório especificado no edital do concurso;
h) Obrigatoriedade de uso, por parte dos candidatos, de caneta esferográfica de tinta azul
ou preta, fabricada em material transparente;
i) Será lavrada uma ata diária em que constarão os nomes dos responsáveis pelo
processo relativo à confecção das provas, sob responsabilidade do departamento de
Testes e Medidas da empresa;
j) Acompanhamento, em regime de revezamento, por profissionais treinados para esse
fim, das atividades afetas à logística, como impressão, separação e embalagem das
provas, inclusive observando a guarda de pastas, bolsas e telefones celulares dos
colaboradores em ambiente externo ao de trabalho;
l) Acesso restrito ao departamento de Logística, que inclui o Setor Gráfico, possibilitando
a entrada somente de pessoas previamente autorizadas, através de identificação digital;
m) Tratamento ao lixo gerado pela impressão das provas como parte integrante de rígido
sistema de segurança, que envolverá acondicionamento do lixo em sacos invioláveis e
incineração semanal em ambiente específico, acompanhado de profissional pertencente
ao quadro de pessoal da empresa;
n) Adoção de procedimentos eletrônicos de conferência e checagem dos processos de
dupla leitura óptica e correção das folhas de resposta;
o) Rigidez total no acesso aos bancos de dados, fazendo uso de metodologia interna já
utilizada pela empresa, que garante sua segurança;
1.9. Mecanismos de Segurança para as Provas
A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das provas, pela Contratada,
incluindo diretores, administradores, acionistas, proprietários, sócios, empregados,
agentes, colaboradores, representantes, prepostos, assessores e prestadores de
serviços a qualquer título, possibilitará à Contratante, a imediata aplicação de
penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que
tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do contrato firmado entre as
partes. Neste caso, a Contratada estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou
recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela CIJUN, inclusive as de ordem
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moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em
regular processo administrativo ou judicial.
1.10. Folhas de Respostas
A Contratada deverá providenciar a elaboração, montagem fotográfica e
impressão das folhas de respostas.
Os candidatos assinalarão as respostas das questões das provas escritas
objetivas em folhas de respostas personalizadas, cujo preenchimento e assinatura
deverão ser realizados a tinta.
O sistema de correção e avaliação dar-se-á através de dupla leitura ótica e
computacional. E, todo trabalho de dupla leitura ótica e consistência dos resultados
deverá ser executada pela Contratada, sob sua inteira responsabilidade.
1.11. Impressão, Acondicionamento e Transporte dos Cadernos de Questões:
A Contratada deverá ser responsável pela montagem dos originais, impressão,
conferência, reprodução, contagem, acondicionamento e lacração dos cadernos de
questões, em quantidade suficiente para atender ao número de candidatos inscritos no
certame.
As provas deverão ser reproduzidas e empacotadas em ambiente isolado e
controlado. Deverão ser embaladas em plástico opaco inviolável. Os envelopes plásticos
lacrados deverão ser colocados em malotes, também lacrados, a serem encaminhados
aos locais de aplicação. Essas atividades deverão ser conduzidas por técnicos da
Contratada, que assumirão toda a responsabilidade pelo sigilo das provas.
A Contratada deverá adotar procedimentos que objetivem atender aos portadores
de necessidades especiais, considerando-se, para tanto, providências para provas
especiais, sejam em braile, ampliadas ou ledores.
Os cadernos de questões, as folhas de respostas e todo o material suporte para
aplicação das provas, após impressão, empacotamento e lacre, deverão ser
transportados até os locais de aplicação pelos representantes da Contratada.
Deverão ser definidas estratégias de transporte e distribuição das provas,
garantidas as condições de segurança. Para tanto, o deslocamento será realizado
através de veículos de propriedade da Contratada, que deverão ser conduzidos por
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motoristas, acompanhados do coordenador geral da localidade, pertencentes à equipe de
trabalho da Contratada.
1.12. Preparação para a Aplicação das Provas
Para os trabalhos preparatórios de aplicação das provas, a Contratada deverá
providenciar:
a) instalações necessárias e adequadas à aplicação das provas;
b) local seguro e adequado para a guarda das provas;
c) convocação e seleção de coordenadores (01 coordenador por escola para até 420
candidatos), auxiliares de coordenação (01 auxiliar de coordenação por escola para até
420 candidatos), fiscais de sala (01 fiscal por sala para até 35 candidatos), fiscais
volantes (01 fiscal volante para 04 salas) e auxiliares de limpeza (01 auxiliar de limpeza
para cada 150 candidatos), destinados aos locais de prova;
d) treinamento dos coordenadores;
e) transporte local aos coordenadores para os trabalhos de visita, sinalização dos
prédios, treinamento dos fiscais e aplicação das provas;
f) treinamento dos fiscais, através de reunião com os coordenadores de cada prédio;
g) elaboração e impressão de manuais de orientação para coordenadores e fiscais;
h) elaboração e impressão de material para sinalização dos prédios e aplicação das
provas, em quantidade necessária para atender aos candidatos;
i) sinalização e preparação dos locais de prova para permitir a correta movimentação dos
candidatos;
j) pagamento das equipes de trabalho que atuarão nos serviços de coordenação,
fiscalização e apoio.
1.13. Logística e Material de Aplicação
A logística na aplicação das provas será de total responsabilidade da Contratada
e deverá envolver as atividades relacionadas a seguir:
a) Elaboração e impressão de manuais específicos de orientação para coordenadores e
fiscais;
b) Elaboração e impressão de material para sinalização dos prédios e aplicação das
provas, em quantidade necessária para atender aos candidatos;
c) Treinamento de toda a equipe destacada para o evento, incluindo reunião prévia de
preparação dos coordenadores e reunião destes com os fiscais;
d) Transporte local aos coordenadores para os trabalhos de visita e aplicação;
e) Sinalização e preparação dos locais de prova para permitir a correta movimentação
dos candidatos;
f) Lanches e café às equipes de trabalho, arcando com as despesas decorrentes;
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g) Pagamento dos componentes das equipes de trabalho da Contratada, que atuarão
nos serviços de coordenação, fiscalização e apoio.
A Contratada deverá providenciar todos os impressos e materiais necessários à
aplicação das provas, que compreendem:
• Crachá aos coordenadores, fiscais e apoios;
• Listas de chamada a serem afixadas no prédio para conhecimento dos candidatos;
• Listas de prédio para orientação ao coordenador;
• Formulários de correção de dados cadastrais;
• Formulários de documento de identificação inadequado;
• Comprovante de comparecimento, a ser preenchido por candidatos que necessitem
para efeito de ausência ao trabalho ou outros motivos pertinentes;
• Setas indicativas das salas;
• Indicação de sanitário masculino e feminino;
• Indicação da sala de coordenação;
• Indicação do número das salas de prova;
• Estojo para cada sala contendo lápis, caneta de tinta azul e vermelha, borracha e giz;
• Folhas de respostas ópticas pré-identificadas;
• Folhas de respostas ópticas sem identificação para reserva;
• Lista de presença, por sala, contendo campo para assinatura dos candidatos, e campo
para apor a digital;
• Outros documentos pertinentes.
1.14. Aplicação das Provas
A aplicação das provas será de responsabilidade da Contratada, que enviará
representantes credenciados para esse fim, sendo as provas aplicadas no município de
Jundiaí – SP em datas definidas no Cronograma de Atividades, conforme anuência desta
casa. As provas deverão ser aplicadas em finais de semana, obrigatoriamente aos
domingos, em conformidade ao estabelecido no edital.
2. As provas a serem elaboradas e aplicadas pela Contratada deverão observar:
2.1.

Prova Objetiva

A Prova Objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 05 (cinco)
alternativas cada uma, que versarão sobre o conteúdo programático estabelecido no
edital do concurso, que deverá obedecer as diretrizes do conteúdo programático
constante no Anexo A deste Termo de Referência.
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2.1.1 Da Prestação da Prova
A Prova Objetiva será realizada na cidade de Jundiaí, na data definida no
cronograma do concurso.
2.1.2. Do Julgamento da Prova Objetiva
2.1.2.1. - A Prova Objetiva para os cargos de Analistas de TI constantes da tabela de
cargos será avaliada conforme quadro abaixo:
Cargos

CARGOS:
ANALISTAS
DE TI

Tipo de Provas

Disciplinas

Língua Portuguesa
Prova Objetiva
Conhecimentos
Questões de
Específicos/Inglês Técnico
Múltipla Escolha
Matemática
Pontuação Máxima da Prova Objetiva

Itens

Valor unitário
dos itens

15

1,00

15,00

20

1,00

20,00

15

1,00

15,00

Cálculo da Nota
Final

NF= PO + PD

50

50,00

Prova Dissertativa de Conhecimento Específico
Pontuação Máxima

50,00

Nota Final (Pontuação máxima)

Onde:
NF = Nota Final
PO = Nota da
Prova Objetiva
PD = Nota da
Prova Dissertativa

100,00

2.1.2.2 - A Prova Objetiva para os cargos: Analistas Administrativos Junior e Pleno e
Auditor Interno Senior constantes da tabela de cargos, será avaliada conforme quadro
abaixo:
Tipo de Provas

CARGOS:

Língua Portuguesa
Prova Objetiva
Conhecimentos
Questões de
Específicos/Inglês
Múltipla Escolha
Matemática

15

1,00

15,00

20

1,00

20,00

15

1,00

15,00

Pontuação Máxima da Prova Objetiva

50

ANALISTAS
ADMINISTRA
TIVOS
AUDITOR
INTERNO

Disciplinas

Prova Dissertativa de Conhecimento Específico
Pontuação Máxima
Nota Final (Pontuação máxima)

Itens

Valor unitário
dos itens

Cargos

Cálculo da Nota
Final

NF= PO + PD

50,00
50,00

Onde:
NF = Nota Final
PO = Nota da
Prova Objetiva
PD = Nota da
Prova Dissertativa

100,00
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2.1.2.3 - A Prova Objetiva para o cargo Ajudante Geral Junior constante da tabela de
cargos será avaliada conforme quadro abaixo:
Cargos

CARGO:
AJUDANTE
GERAL

Tipo de Provas

Disciplinas

Língua Portuguesa
Prova Objetiva
Questões de Conhecimentos Específicos
Múltipla Escolha
Matemática
Pontuação Máxima da Prova Objetiva

Itens

Valor unitário
dos itens

10

2,5

25

20

2,5

50

10

2,5

25

40

Cálculo da Nota
Final
NF= PO
Onde:
NF = Nota Final
PO = Nota da
Prova Objetiva

100,00

Nota Final (Pontuação máxima)

100,00

2.1.2.4 - A Prova Objetiva para o cargo Técnico de TI Junior constante da tabela de
cargos será avaliada conforme quadro abaixo:
Cargos

Tipo de Provas

CARGO:

Língua Portuguesa
Prova Objetiva
Conhecimentos
Questões de
Específicos/Inglês Técnico
Múltipla Escolha
Matemática

TÉCNICO DE
TI

Disciplinas

Pontuação Máxima da Prova Objetiva

Itens

Valor unitário
dos itens

15

1,00

15,00

20

1,00

20,00

15

1,00

15,00

Cálculo da Nota
Final

NF= PO + PD

50

50,00

Prova Dissertativa de Conhecimentos Específicos
Pontuação Máxima

50,00

Nota Final (Pontuação máxima)

Onde:
NF = Nota Final
PO = Nota da
Prova Objetiva
PD = Nota da
Prova Dissertativa

100,00

2.1.2.5 - A Prova Objetiva para o cargo Técnico Administrativo Junior constante da tabela
de cargos será avaliada conforme quadro abaixo:
Cargos

Tipo de Provas

CARGO:

Prova Objetiva Língua Portuguesa
Questões de
Conhecimentos
Múltipla Escolha
Específicos/Inglês

TÉCNICO
ADMINISTRA

Disciplinas

Itens

Valor unitário
dos itens

15

1,00

15,00

20

1,00

20,00

Cálculo da Nota
Final
NF= PO + PD
Onde:
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TIVO

Matemática
Pontuação Máxima da Prova Objetiva

15

1,00

50

15,00
50,00

Prova Dissertativa de Conhecimentos Específicos
Pontuação Máxima

50,00

Nota Final (Pontuação máxima)

NF = Nota Final
PO = Nota da
Prova Objetiva
PD = Nota da
Prova Dissertativa

100,0

2.1.2.6 - A Prova Objetiva para o cargo Atendente Junior constante da tabela de cargos
será avaliada conforme quadro abaixo:

Cargos

CARGO:
ATENDENTE

Tipo de Provas

Disciplinas

Língua Portuguesa
Prova Objetiva
Questões de Conhecimentos Específicos
Múltipla Escolha
Matemática
Pontuação Máxima da Prova Objetiva
Prova Dissertativa de Conhecimentos Específicos
Pontuação Máxima

Itens

Valor unitário
dos itens

15

1,00

15,00

20

1,00

20,00

15

1,00

15,00

NF= PO + PD

50

50,00
50,00

Nota Final (Pontuação máxima)

2.2.

Cálculo da Nota
Final

Onde:
NF = Nota Final
PO = Nota da
Prova Objetiva
PD = Nota de
Prova Pratica

100,0

Da Prova Dissertativa

A prova dissertativa deverá ser elaborada pela Contratada contendo os requisitos
definidos para cada nível de contratação, observando o conteúdo programático e
conhecimentos específicos constantes no ANEXO A – parte integrante deste Termo de
Referência.
É de responsabilidade da Contratada, realizar a prova dissertativa para todos os
cargos, simultaneamente, conforme as exigências definidas para cada cargo.
A Prova Dissertativa deverá ser realizada no mesmo dia e horário da prova
objetiva, na cidade de Jundiaí e acontecerá em dia, local e horário a ser comunicado
oportunamente através do Edital de Convocação, por meio da Imprensa Oficial do
Município – IOM, no site da Contratada, bem como no site da COMPANHIA DE
INFORMATICA DE JUNDIAI – CIJUN.
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a) Só serão corrigidas as provas dissertativas dos candidatos aprovados na Prova
Objetiva.
b) A Prova Dissertativa será eliminatória e classificatória, a pontuação nela obtida
será considerada para fins de pontuação final do candidato.
3. Da Pontuação final
a) Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos.
4. Da Classificação Final
Os candidatos aprovados serão relacionados separadamente, por cargo, por
ordem classificatória da pontuação final, enumerados em 03 (três) listas específicas:
a) – Lista Geral – todos os candidatos classificados.
b) – Lista para os candidatos classificados portadores de necessidades especiais.
c) – Lista para os candidatos classificados afrodescendentes
Todas as listas de classificação separadas por cargo, com suas respectivas
pontuações serão publicadas na Imprensa Oficial do Município, no site da Contratada e
no site da COMPANHIA DE INFORMATICA DE JUNDIAÍ – CIJUN.
5. Dos Requisitos básicos para investidura no cargo
São requisitos básicos para investidura no cargo:
a) – Aprovação neste concurso público.
b) – Nacionalidade brasileira.
c) – O gozo dos direitos políticos, ou seja, estar habilitado a alistar-se eleitoralmente,
habilitar-se a candidaturas para cargos eletivos ou a nomeações para certos cargos
públicos não eletivos, participar de sufrágios, votar em eleições, plebiscitos e
referendos, apresentar projetos de lei pela via da iniciativa popular e propor nação
popular.
d) – A quitação das obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com as
obrigações militares.
e) – Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
f) – Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse.
g) – Ser aprovado em exame médico pré-admissional.
h) – Apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, conforme declarado no
ato da inscrição.
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i) – O candidato que, no decorrer do processo desistir da ocupação da vaga, será
automaticamente eliminado deste Concurso Público, salvo os casos em que o
candidato aprovado solicitar que fique na última colocação.
6.

Da investidura no cargo para o candidato ao cargo de Ajudante Geral
Além dos requisitos descritos no item acima, a investidura no cargo de ajudante
geral estará sujeita à aprovação como “apto”, após a realização dos seguintes
exames médicos complementares:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

– RX de coluna cervical, dorsal e lombar.
– RX de ombros e joelhos
– Hemograma
– Glicemia
– Função Renal
– Eletrocardiograma
– Tomografia, se nos exames de RX de coluna for detectada alguma
anormalidade.

7. Do Prazo de Vigência Contratual
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, se
necessário, nos termos da Lei.

ANEXO A
CARGO: ANALISTA DE TI SENIOR
Geoprocessamento
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
001 – PROVA OBJETIVA
MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
Técnicas de Redação.
As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
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Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário técnico inerente à área. Emprego
das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
INGLÊS TÉCNICO:
Interpretação de textos de manuais técnicos; gramática; substantivos; artigos; adjetivos;
pronomes; verbos; auxiliares modais; advérbios; preposições e conjunções.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
Conhecimento em cartografia digital, produção, estruturação e integração de dados
geográficos; Sistemas de coordenadas e de projeção, geocodificação, conversão de
dados, tratamento topológico, qualificação dos dados e confecção de mapas temáticos;
Conhecimento de softwares SIG (Qgis, ArcGIS 10, outros); Geoestatística, padrões OGC
(WMS, WFS, CSW, WCS, GML, KML, outros). CAD; Customização de soluções Geo
(Openlayers, Geoserver, MapServer, Scripts e outros); Banco de Dados Oracle Spatial
e/ou Postgre-PostGis, CAD, ArcGIS 10 ou Superior.
02 – PROVA DISSERTATIVA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
Será realizada prova escrita, contendo questões dissertativas e estudo de caso ou um
texto explicando a situação/problema considerando o conteúdo programático de
Conhecimentos Específicos, no qual serão avaliados os conhecimentos e
comportamentos inerentes ao exercício da função.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Atuar na elaboração e especificação técnica de componentes e requisitos de soluções de
geoprocessamento. Coordenar processos de geocodificação manual. Elaborar processos
de geocodificação automática, edição ajuste, configuração e transformação de bases
cartográficas.
Elaborar análises e estudos de geomarketing. Elaborar relatórios dinâmicos em
ferramentas de Business Intelligence (BI). Elaborar soluções e promover a integração de
Sistemas com Geoprocessamento. Desenhar funcionalidades, componentes, interfaces e
sua implementação.
Acompanhar a gestão de projetos e suas especificações.
CARGO: ANALISTA DE TI PLENO
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(DBA – PostgreSQL/Oracle)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
001 – PROVA OBJETIVA
MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
Técnicas de Redação.
As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário técnico inerente à área. Emprego
das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
INGLÊS TÉCNICO:
Interpretação de textos de manuais técnicos; gramática; substantivos; artigos; adjetivos;
pronomes; verbos; auxiliares modais; advérbios; preposições e conjunções.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
Administração avançada em Banco de Dados PostgreSQL e Oracle; Conhecimento e
emprego das metodologias de gestão de Projetos e/ou SoftWare ágil (XP, Scrm,
Kanban), Ferramentas de ETL (Extract Transform Load).
02 – PROVA DISSERTATIVA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
Será realizada prova escrita, contendo questões dissertativas e estudo de caso ou um
texto explicando a situação/problema considerando o conteúdo programático de
Conhecimentos Específicos, no qual serão avaliados os conhecimentos e
comportamentos inerentes ao exercício da função.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
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Executar a criação, configuração, modelagem, dimensionamento e todas as demais
rotinas administrativas de banco de dados em PostgreSQL e Oracle, utilizando
Plataforma LINUX. Definir storages de tabelas e índices, controlar acesso, atribuições,
privilégios. Elaborar documentação, desenvolver Procedures, Views, Triggers e
Functions. Administrar rotinas de backup, extração, manipulação e conversão de dados.
Elaborar, coordenar e orientar atividades de correção e manutenção dos bancos de
dados. Realizar treinamento dos usuários. Acompanhar a gestão de projetos e suas
especificações. Preparar levantamento de dados complementares (negócios, integrações
e técnicos). Administrar e manter a integridade dos dados de forma a garantir a
disponibilidade e a confiabilidade das informações. Monitorar a disponibilidade dos
servidores e serviços, elaborar relatórios de erros, desempenho e de pró - atividade. Criar
documentações operacionais, gerenciais e relatórios de desempenho independente de
Plataforma (SGBD). Analisar e buscar correções para as falhas, erros e alertas.
Identificar e relatar atualizações e correções tecnológicas. Criar scripts de automação e
de monitoração dos servidores, administrando a utilização de recursos dos servidores.
CARGO: ANALISTA DE TI JUNIOR
(Desenvolvedores – Programadores)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
001 – PROVA OBJETIVA
MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
Técnicas de Redação.
As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário técnico inerente à área. Emprego
das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
INGLÊS TÉCNICO:
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Interpretação de textos de manuais técnicos; gramática; substantivos; artigos; adjetivos;
pronomes; verbos; auxiliares modais; advérbios; preposições e conjunções.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Conhecimento da análise e desenvolvimento nas linguagens de programação .NET (com
framework 4.0 ou superior, Web forms, Windows Services), ASP.NET e PHP Orientado à
Objetos com framework Codelgniter; Conhecimento do Banco de Dados Postgr SQL e
MySQL, framework para Javascript, modelagem MVC e Testes Unitários (TDD, BDD),
APis/Ajax(Web Services, SOAP, RestFULL, JSON), HTML 5, CSS3; Atuação com casos
de uso, documentação funcional e técnica, VB6, plataforma de publicação Wordpress,
desenvolvimento de interface (layouts) para Internet em geral; Utilização de metodologias
de gestão de projetos e/ou software ágil (XP, Scrum, Kanban), Team Foundation Version
Control 2010, Suites de Programação como Aptana, Eclipse, Dreamweaver (Modo
Programador), Visual Studio 2010 ou similares.
002 – PROVA DISSERTATIVA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
Será realizada prova escrita, contendo questões dissertativas e estudo de caso ou um
texto explicando a situação/problema considerando o conteúdo programático de
Conhecimentos Específicos, no qual serão avaliados os conhecimentos e
comportamentos inerentes ao exercício da função.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Desenvolver e documentar a arquitetura, modelagem, produção e manutenção de
sistemas, incluindo a programação, desenvolvimento, testes e implementação como parte
integrante; Elaborar, coordenar e orientar atividades de correção e manutenção dos
sistemas; Realizar treinamento dos usuários; Desenhar funcionalidades, componentes,
interfaces e sua implementação; Acompanhar a gestão de projetos e suas
especificações; Preparar levantamentos de dados complementares (negócios, integração
e técnicos).
CARGO: ANALISTA DE TI JUNIOR
(Webmaster)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
001 – PROVA OBJETIVA
MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
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Técnicas de Redação.
As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário técnico inerente à área. Emprego
das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
INGLÊS TÉCNICO:
Interpretação de textos de manuais técnicos; gramática; substantivos; artigos; adjetivos;
pronomes; verbos; auxiliares modais; advérbios; preposições e conjunções.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
Conhecimento na produção/design de interfaces gráficas com a ferramenta Adobe
Photoshop e a Navegação; Prototipagem em HTML5, CSS3, Javascript puro e vivência
com o framework jQuery; Montagem de wireframes, UI/UX, código tableless, design
responsivo e Cross-browser; Linguagens de programação server-side orientada ao
Objeto, Adobe Photoshop, Suites de Programação como Aptana/Eclipse/Dreamweaver
(Modo Programador), Visual Studio 2010 ou similares.
002 – PROVA DISSERTATIVA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
Será realizada prova escrita, contendo questões dissertativas e estudo de caso ou um
texto explicando a situação/problema considerando o conteúdo programático de
Conhecimentos Específicos, no qual serão avaliados os conhecimentos e
comportamentos inerentes ao exercício da função.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Elaborar identidade visual para sites, aplicativos e todo material relativo. Executar
levantamento, planejamento e documentação do sistema em colaboração com o
profissional de Análise de Negócios. Focar usabilidade e estética dos projetos seguindo
tendências de mercado. Desenhar funcionalidades, componentes, interfaces e sua
implementação.
Acompanhar a gestão de projetos , suas especificações, prototipagem.
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CARGO: ANALISTA DE TI JUNIOR
B.I. (Business Inteligence)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
001 – PROVA OBJETIVA
MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
Técnicas de Redação.
As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário técnico inerente à área. Emprego
das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
INGLÊS TÉCNICO:
Interpretação de textos de manuais técnicos; gramática; substantivos; artigos; adjetivos;
pronomes; verbos; auxiliares modais; advérbios; preposições e conjunções.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
Conhecimento de modelagem bidimensional, extração, limpeza, transformação e
povoamento do Banco de Dados em Oracle e PostgreSQL para a máxima utilização da
suíte open-source Pentaho (CE, EE); Programação em Java (para integração Kettle e
demais aplicações), Metadata Editor, Report Designer, Data Integration e vivência em
customizações e construções de Dashboards; Utilização de metodologias de gestão de
projetos e software ágil (XP, Scrum, Kanban), Suíte Pentaho (CE, EE).
002 – PROVA DISSERTATIVA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
Será realizada prova escrita, contendo questões dissertativas e estudo de caso ou um
texto explicando a situação/problema considerando o conteúdo programático de
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Conhecimentos Específicos, no qual serão
comportamentos inerentes ao exercício da função.

avaliados

os

conhecimentos

e

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Desenvolver processos de ETL/OLAP em gestão de sistemas de Business Intelligence
(BI), construção de Data Wharehouse e Data Marts. Criar e personalizar relatórios AdHOC e Cubos de Dados. Desenhar funcionalidades, componentes, interfaces e sua
implementação. Acompanhar a gestão de projetos, suas especificações, prototipagem.
CARGO: ANALISTA DE TI JUNIOR
(Analista de Sistemas e Negócios)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
001 – PROVA OBJETIVA
MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
Técnicas de Redação.
As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário técnico inerente à área. Emprego
das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
INGLÊS TÉCNICO:
Interpretação de textos de manuais técnicos; gramática; substantivos; artigos; adjetivos;
pronomes; verbos; auxiliares modais; advérbios; preposições e conjunções.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
Conhecimento em análise de negócios orientado a resultados; Projetos e
desenvolvimento de sistemas desde a concepção até sua implantação; Analise e
documentação de processos complexos de negócio em forma de especificação funcional;
Áreas de negócios no setor público, tributação, planejamento, orçamento e finanças
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públicas; Conhecimento em .NET, PHP, OO, HTML 5, MS-Ofice, MS-Project e
conhecimento em Banco de Dados Padrão ANSI/SQL; Metodologia para soluções de
problemas (PDCA); UML, MVC, BPM/BPMN, ITIL, COBIT, PMBOK e das ISOs 9.001,
12.207 e BPO; Gerenciamento de projetos (escopo, recursos e prazos); Mapeamento de
processos, elaboração de planos de trabalho e cronogramas (Xp, Scrum, Kanban, RUP)
e seus softwares; Estimativa de atividades utilizando o método de análise por ponto de
função, Enterprise Architect
002 – PROVA DISSERTATIVA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
Será realizada prova escrita, contendo questões dissertativas e estudo de caso ou um
texto explicando a situação/problema considerando o conteúdo programático de
Conhecimentos Específicos, no qual serão avaliados os conhecimentos e
comportamentos inerentes ao exercício da função.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Analisar, propor e especificar soluções de sistemas de informação para as áreas de
negócios e seus respectivos processos. Participar ativamente do processo de
entendimento e análise de requisitos de negócios desde sua concepção até a
homologação e implantação. Analisar e documentar processos complexos de negócio em
forma de especificação funcional. Garantir a continuidade e desempenho dos sistemas e
recursos tecnológicos, apoiando o planejamento estratégico dos clientes, assegurando o
alinhamento com as diretrizes internas.
CARGO: ANALISTA DE TI JUNIOR
(Desenvolvedor – Objective-C – iOS – Mobile)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
001 – PROVA OBJETIVA
MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
Técnicas de Redação.
As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário técnico inerente à área. Emprego
das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
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preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
INGLÊS TÉCNICO:
Interpretação de textos de manuais técnicos; gramática; substantivos; artigos; adjetivos;
pronomes; verbos; auxiliares modais; advérbios; preposições e conjunções.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
Conhecimento em Objective-C para dispositivos iOS a partir da versão 5 ou superior com
os seguintes frameworks: UiKit, MapKit, Core Data, SocialFramework e Geolocalização;
SQL, HTML5, CSS3, Javascript puro, Requisições Ajax (JSON, REST), Usabilidade,
Navegação/Prototipagem via Wireframe; Conhecimento em Apple Xcode, Adobe
Photoshop. Utilização de metodologias de gestão de projetos, Software ágil (XP, Scrum,
Kanban).
002 – PROVA DISSERTATIVA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
Será realizada prova escrita, contendo questões dissertativas e estudo de caso ou um
texto explicando a situação/problema considerando o conteúdo programático de
Conhecimentos Específicos, no qual serão avaliados os conhecimentos e
comportamentos inerentes ao exercício da função.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Planejar e desenvolver aplicativos para dispositivos móveis como smartphones, tablets e
outros dispositivos similares ou sua evolução. Manter, treinar usuários, homologar e dar
suporte a esses sistemas, bem como sua integração. Desenhar funcionalidades,
componentes, interfaces e sua implementação. Acompanhar a gestão de projetos, suas
especificações, prototipagem.

CARGO: ANALISTA DE TI JUNIOR
(Qualidade, Processos e Testes)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
001 – PROVA OBJETIVA
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MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
Técnicas de Redação.
As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário técnico inerente à área. Emprego
das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
INGLÊS TÉCNICO:
Interpretação de textos de manuais técnicos; gramática; substantivos; artigos; adjetivos;
pronomes; verbos; auxiliares modais; advérbios; preposições e conjunções.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
Conhecimento em análise sistêmica planejamento/execução de produtos de software e
testes; Levantamento de requisitos, mapeamento de cenários de teste, execução e
automação de testes funcional, interface, integração e batch; Construção de casos de
testes, (elaboração e especificação) e acompanhamento de múltiplos planos de testes,
levantamento de esforço e preparação de ambientes; Metodologia para soluções de
problemas (PDCA); UML, BPM/BPMN, ITIL, COBIT, PMBOK e das ISOs 9.001, 9.126 (e
25.000), 12.207; Configuração de IIS e Apache a fim de otimizá-los com os sistemas em
uso. Conhecimento em ferramentas avançadas da qualidade Seis Sigma (nível Green
Belt), ferramentas de gestão dos testes (ALM Quality Center, TestLink, RQM e HP QTP,
etc), ferramentas de gestão de defeitos (JIRA, Mantis, Bugzilla, Confluence, etc).
002 – PROVA DISSERTATIVA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
Será realizada prova escrita, contendo questões dissertativas e estudo de caso ou um
texto explicando a situação/problema considerando o conteúdo programático de
Conhecimentos Específicos, no qual serão avaliados os conhecimentos e
comportamentos inerentes ao exercício da função.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Realizar a análise sistêmica de produtos de software, para manter o escopo do projeto de
software voltado à automação de testes do tipo funcional. Construir casos de testes, com
seus passos, formalizando a massa de dados (classificando) e avaliando resultados de
execuções de testes, reportando inconsistências ao longo do processo de construção do
projeto de software. Manter a comunicação com o cliente das áreas de TI,
Relacionamento, Negócios e Desenvolvimento aplicando a capacidade de entendimento
de processos. Desenvolver, implantar e manter mecanismos de melhorias e qualidade
nos projetos de desenvolvimento de sistemas. Otimizar ou sugerir otimizações nos
sistemas e servidores que o hospedam (usando Apache ou IIS). Acompanhar e analisar a
documentação do sistema junto aos solicitantes (áreas de Relacionamento, Negócios e
Desenvolvimento). Realizar reuniões de analise de requisitos com analistas dos clientes.
Realizar a execução de testes e homologação de soluções. Elaborar casos de testes das
soluções, a automatização de testes, stress test e seu desempenho para garantir que as
não conformidades sejam identificadas e verificadas. Acompanhar e analisar testes de
campo (alfa e beta-testes).
CARGO: ANALISTA DE TI JUNIOR
(Suporte – Redes e Servidores)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
01 – PROVA OBJETIVA
MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
Técnicas de Redação.
As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário técnico inerente à área. Emprego
das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
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INGLÊS TÉCNICO:
Interpretação de textos de manuais técnicos; gramática; substantivos; artigos; adjetivos;
pronomes; verbos; auxiliares modais; advérbios; preposições e conjunções.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
Conhecimento em recursos de infraestrutura lógica (DNS, IPV6, DHCP, Firewall, Proxy,
AD- Active Directory, LDAP); Mntagem, manutenção e configuração de computadores e
servidores (Windows e Linux); Serviços como IIS e Apache; Estruturação de redes e
comunicação, normas ISO 20.000 e ISO 27.000/27.001, ITIL e COBIT; Telefonia IP,
SIP,Asterisk; Sistemas de Storage (IBM, StorageTek, Hitachi, DELL, HP, EMC) e
sistemas de Back-up (ArcServe, TIVOLI, VERITAS, CA, BackupExec, Netbackup);
Plataformas de virtualização (Hyper-V, VMWare ou Citrix), dispositivos de SGBD/SQL
(Informix, Postgre e/ou Oracle) e Telecom (TCP/IP, Switch, Roteador, Telefonia e Link de
Dados); Utilização de metodologias de gestão de projetos e softwares ágil (XP, Scrum,
Kanban); Sistemas operacionais cliente (Windows XP, Vista, 7 e 8) e servidor Windows
(Windows Server 2003, 2008 e 2012) e Linux (várias distribuições, como CentOS,
Ubuntu, Slackware, etc), .
002 – PROVA DISSERTATIVA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
Será realizada prova escrita, contendo questões dissertativas e estudo de caso ou um
texto explicando a situação/problema considerando o conteúdo programático de
Conhecimentos Específicos, no qual serão avaliados os conhecimentos e
comportamentos inerentes ao exercício da função.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Projetar, definir e analisar parâmetros de desempenho, disponibilidade e indicadores de
capacidade de ambiente computacional para arquitetura de redes e servidores. Instalar e
configurar servidores (Linux e Windows). Instalar e configurar serviços como IIS, Apache,
DENS, QoS, Firewall. Gerenciar o parque de servidores e cluster. Gerir contratos de
manutenção, programas de computador (produtos, aplicativos e sistemas operacionais),
equipamentos e serviços (redes banco de dados), na instalação, configuração e
maximização da utilização. Instalar, e configurar equipamentos, sistemas de
conectividade, componentes e periféricos. Executar procedimentos de migração,
segurança, back-up e recuperação de dados. Automatizar rotinas. Configurar parâmetros
e perfis de usuários de redes e sistemas operacionais. Orientar usuários, fornecer
informações de problemas diagnosticados, sua documentação e solução. Atuar
eventualmente em atividades externas, física ou remotamente.
Manter soluções que reduzam o tempo de parada dos colaboradores e dos serviços.
Apoiar a homologação de novas tecnologias e soluções em hardware e software. Mapear
riscos de segurança de recursos tecnológicos. Elaborar propostas técnicas comerciais de
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infraestrutura, software e rede. Utilizar das melhores práticas recomendadas pelo
fabricante e/ou utilizada no mercado nos projetos.
CARGO: TÉCNICO DE TI JUNIOR
(Suporte – Redes e Servidores)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
01 – PROVA OBJETIVA
MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
Técnicas de Redação.
As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário técnico inerente à área. Emprego
das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
INGLÊS TÉCNICO:
Interpretação de textos de manuais técnicos; gramática; substantivos; artigos; adjetivos;
pronomes; verbos; auxiliares modais; advérbios; preposições e conjunções.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
Conhecimento em recursos de infraestrutura lógica (serviços básicos como DNS, DHCP,
Firewal, Proxy); Montagem, manutenção e configuração de computadores e servidores
(Windows e Linux); Rede e Telecom (TCP/IP, Switch, Roteador, Telefonia e Link de
Dados); Sistemas operacionais cliente (Windows XP, Vista, 7 e 8) e servidores Windows
(Windows Server 2003, 2008 e 20l3), mesmo que superficiais e Linux (diferentes
distribuições, como Ubuntu, CentOS, Slackware, etc); Plataforma Office (Word, Excel,
Power Point).
002 – PROVA DISSERTATIVA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
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Será realizada prova escrita, contendo questões dissertativas e estudo de caso ou um
texto explicando a situação/problema considerando o conteúdo programático de
Conhecimentos Específicos, no qual serão avaliados os conhecimentos e
comportamentos inerentes ao exercício da função.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Instalar e configurar equipamentos, sistemas de conectividade, componentes e
periféricos. Executar procedimentos de migração, segurança, back-up e recuperação de
dados. Automatizar rotinas. Configurar parâmetros e perfis de usuários de redes e
sistemas operacionais. Orientar usuários, fornecer informações de problemas
diagnosticados, sua documentação e solução. Atuar eventualmente em atividades
externas, física ou remotamente. Manter soluções que reduzam o tempo de parada dos
colaboradores e dos serviços. Apoiar a homologação de novas tecnologias e soluções
em hardware e software. Trabalhar em conjunto com os analistas de TI de sua área, se
aprofundando nas questões técnicas.
CARGO: AJUDANTE GERAL
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
001 – PROVA OBJETIVA
MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
Técnicas de Redação.
As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário técnico inerente à área. Emprego
das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir e Janeiro de 2013.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
Conhecimento em EPI – Equipamentos de proteção individual, utilização de extintor de
incêndio, cinto de segurança.
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002 – PROVA PRÁTICA – Não haverá prova prática

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva de marcenaria, alvenaria e
pintura, com providências de substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças,
componentes e equipamentos. Recolher, separar e armazenar resíduos, conforme
determinação de segurança e qualidade. Manter limpo e organizado o local de trabalho.
Auxiliar a equipe em rotinas diárias, na movimentação e recebimento de materiais e sua
organização. Manter e zelar pelos equipamentos sob sua responsabilidade e pelo
ambiente de trabalho.
CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR
(Financeiro)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
001 – PROVA OBJETIVA
MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
Técnicas de Redação.
As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário inerente à área. Emprego das
classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
INGLÊS TÉCNICO DE NÍVEL BÁSICO:
Interpretação de textos; gramática; substantivos; artigos; adjetivos; pronomes; verbos;
advérbios; preposições e conjunções.
CONHECIMENTO BÁSICOS:
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Matemática Financeira; Básico de Contabilidade; Impostos (IR, INSS, ISS e FGTS);
Orçamento e Custos; Classificação Fiscal.
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA:
Ambiente Windows; Pacote Office (Excel, Word, Power Point e Outlook; Recursos de
Internet; Sistema Integrado de Gestão (ERP).
002 – PROVA DISSERTATIVA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
Será realizada prova escrita, contendo questões dissertativas e estudo de caso ou um
texto explicando a situação/problema considerando o conteúdo programático de
Conhecimentos Específicos, no qual serão avaliados os conhecimentos e
comportamentos inerentes ao exercício da função.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Executar rotinas de contas a pagar, fazendo lançamentos, solicitando autorização e
enviando as remessas para aprovação superior. Executar rotinas de contas a receber
(faturamento) conforme procedimentos programados de receitas derivadas da prestação
de serviços. Conciliar as contas bancárias, através de extratos bancários diários em
confrontação com os documentos fiscais. Elaborar e monitorar arquivo eletrônico de
pagamentos através de aplicativo utilizado pela empresa e NetEmpresa. Emitir e entregar
as notas ficais para os clientes, conforme faturamento mensal, bem como acompanhar o
processamento das Faturas (pagamento dos clientes). Verificar a regularidade das
certidões da Empresa (Previdenciária, FGTS e Débitos com a União), essenciais à
celebração de novos contratos. Gerir a conta “Fundo Fixo de Caixa” – Adiantamento
(Tesouraria), de pequenas despesas gerais. Interagir junto ao banco na resolução de
abertura de contas da empresa, encargos e tarifas indevidas.

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR
(Relacionamento de Negócios)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
001 – PROVA OBJETIVA
MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
Técnicas de Redação.
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As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário inerente à área. Emprego das
classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
INGLÊS TÉCNICO DE NÍVEL BÁSICO:
Interpretação de textos; gramática; substantivos; artigos; adjetivos; pronomes; verbos;
advérbios; preposições e conjunções.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
Análise e Gestão de Contratos.
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA:
Ambiente Windows; Pacote Office (Excel, Word, Power Point e Outlook; Recursos de
Internet;
Sistema Integrado de Gestão (ERP).
02 – PROVA DISSERTATIVA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
Será realizada prova escrita, contendo questões dissertativas e estudo de caso ou um
texto explicando a situação/problema considerando o conteúdo programático de
Conhecimentos Específicos, no qual serão avaliados os conhecimentos e
comportamentos inerentes ao exercício da função.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Elaborar propostas comerciais de acordo com os escopos fornecidos pela Gerência
Comercial e de Projetos. Gerenciar os prazos e situações das propostas comerciais.
Aprovar, cancelar e reprovar propostas comerciais conforme posicionamento do cliente.
Lançar empenhos e datas de faturamento de acordo com cronogramas do projeto e
posição da Gerência Comercial de Projetos. Reprogramar faturamento conforme
orientação da Gerência Comercial de Projetos ou da Diretoria Financeira. Encaminhar
mensalmente a relação de faturamento do mês para a Diretoria Financeira emitir as
Notas Fiscais. Administrar os contratos de fornecimento de produtos e serviços com os
clientes da CIJUN. Controlar prazos de vencimento, datas de faturamento, prorrogação e
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aditamento de contratos. Elaborar relatórios da prestação de serviços, com os dados
fornecidos pelas áreas técnicas, de acordo com os respectivos contratos que serão
encaminhados aos clientes com as respectivas Notas Fiscais. Manter relacionamento
junto aos clientes verificando o andamento das contratações para que os atrasos não
impactem no faturamento da empresa e nos respectivos prazos de entrega. Atender as
necessidades da gestão comercial demandada pela Diretoria de Relacionamento e de
Negócios e da Gerência Comercial de Projetos quanto ao controle das propostas
comerciais da empresa, dos contratos, faturamento e prestação de contas aos clientes.
CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO
(Compras e Licitações)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
001 – PROVA OBJETIVA
MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
Técnicas de Redação.
As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário inerente à área. Emprego das
classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
INGLÊS TÉCNICO DE NÍVEL BÁSICO:
Interpretação de textos; gramática; substantivos; artigos; adjetivos; pronomes; verbos;
advérbios; preposições e conjunções.
CONHECIMENTO ESPECÍFICOS:
Análise Contratual; Gestão de Contratos; Processos de Compras e Pregão Eletrônico;
Orçamento e Custos.
Noções de: Processos Licitatórios – Lei 8666/93.
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA:
Ambiente Windows; Pacote Office (Excel, Word, Power Point e Outlook); Recursos de
Internet; Sistema Integrado de Gestão (ERP).
002 – PROVA DISSERTATIVA

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
Será realizada prova escrita, contendo questões dissertativas e estudo de caso ou um
texto explicando a situação/problema considerando o conteúdo programático de
Conhecimentos Específicos, no qual serão avaliados os conhecimentos e
comportamentos inerentes ao exercício da função.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Administrar os contratos vigentes acompanhando os prazos de vigência, informando os
gestores sobre os vencimentos e valores, tomando as medidas necessárias para
prorroga-los ou encerrá-los. Controlar os prazos de vencimento e calcular os prazos de
valores dos contratos e de aditamentos. Imputar as informações sobre os processos e
contratos no sistema mantendo-o atualizado. Elaborar termos de contrato, prorrogação e
aditamento de contratos, coletando as assinaturas dos responsáveis nos respectivos
documentos. Negociar prazos e valores com os fornecedores. Elaborar relatórios de
capacidade técnica para fornecedores mediante solicitação dos mesmos. Emitir e
encaminhar para a presidência e diretorias os relatórios de desempenho (orçamento
estimado X valor contratados – mensais e acumulado). Realizar o levantamento das
informações sobre processos e pagamentos para informar, semestralmente, ao Tribunal
de Contas do Estado. Secretariar os pregoeiros, confeccionando as atas das sessões de
pregão presencial. Atuar como pregoeira ou presidente da comissão de licitação nos
processos a que for designado pela autoridade competente. Elaborar, distribuir e orientar
a elaboração dos Editais, Dispensa de Licitações, Inexigibilidade de licitações e minutas
de Contratos, de acordo com o objeto e exigências legais. Realizar pesquisas de
mercado sobre preços dos serviços, produtos e equipamentos. Solicitar publicação dos
extratos na Imprensa Oficial do Município, Diário Oficial do Estado, jornal de grande
circulação conforme exigências da Lei. Conduzir prazos recursais a serem cumpridos
conforme cada modalidade licitatória. Conduzir todo processo licitatório até sua
adjudicação, homologação e assinatura de contrato.
CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO
(Recursos Humanos)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
001 – PROVA OBJETIVA
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MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
Técnicas de Redação.
As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário inerente à área. Emprego das
classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
INGLÊS TÉCNICO DE NÍVEL BÁSICO:
Interpretação de textos; gramática; substantivos; artigos; adjetivos; pronomes; verbos;
advérbios; preposições e conjunções.
CONHECIMENTO ESPECÍFICOS:
Processos de Admissão Funcional; Folha de Pagamento; Sistema de Ponto Eletrônico;
Rescisões Contratuais e Férias; Treinamento; Orçamento e Custos, Segurança e
Medicina do Trabalho e Política de Benefícios abrangendo: PLR, Vale refeição, Salário
família, Previdência privada, Assistência Médica e Odontológica. Noções de Legislação
Trabalhista e Previdenciária.
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA:
Ambiente Windows; Pacote Office (Excel, Word, Power Point, e Outlook); Recursos de
Internet; Sistema Integrado de Gestão (ERP).

002 – PROVA DISSERTATIVA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
Será realizada prova escrita, contendo questões dissertativas e estudo de caso ou um
texto explicando a situação/problema considerando o conteúdo programático de
Conhecimentos Específicos, no qual serão avaliados os conhecimentos e
comportamentos inerentes ao exercício da função.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Acompanhar mensalmente a execução das rotinas de apuração de ponto eletrônico,
relatórios de divergências com informações destinadas às correções necessárias, para
fechamento da folha de pagamento. Preparar cálculos de médias de horas extras para
compor valor de cálculos de férias e décimo terceiro salário, para estimativa no setor
financeiro dos valores a pagar. Manter atualizada, em sistema próprio, a programação de
férias, supervisionando períodos de aquisição, e de gozo de férias. Providenciar avisos
de férias aos funcionários e superiores imediatos e enviar ao setor de folha de
pagamento para elaboração dos recibos de férias a pagar. Conferir documentos de férias
recebidos do setor de folha de pagamento, enviar ao setor financeiro com todas as
informações necessárias ao pagamento do funcionário. Manter atualizadas as
informações cadastrais de funcionários de convênio médico, procedendo ao lançamento
de alterações, inclusões e exclusões de usuários e dependentes, informando a
prestadora de serviços e as áreas relacionadas, através de comunicados internos,
externos, ofícios, etc. Acompanhar os trabalhos de contratação de estagiários e do menor
aprendiz, orientando a resolução de pendências entre as instituições de ensino, o agente
de integração e as áreas de aprendizagem do estagiário. Preparar as publicações para
convocação de candidatos aprovados em processos de concurso público, agendando
exames médicos, realizando a triagem da documentação, assegurando a guarda dos
mesmos e o encaminhamento para inclusão cadastral no setor de folha de pagamento e
sistema próprio da empresa. Elaborar planilha com os lançamentos de informações para
a folha de pagamento, informando horas extras a pagar, valores de convênio médico,
reembolsos e demais informações necessárias ao fechamento da folha de pagamento.
Proceder à conferência final da folha de pagamento, entregando os recibos de
pagamentos aos funcionários. Efetuar os contatos com a entidade sindical através de
comunicados, e-mails, telefone, para a manutenção de informações necessárias,
esclarecimentos de dúvidas e/ou pendências na relação funcionários e sindicato.
Administrar o relacionamento entre funcionários e a prestadora de serviços médicos,
relatando situações de dificuldades dos usuários, intermediar as resoluções de problemas
e manter atualizadas todas as informações em programa próprio da prestadora
disponibilizado na empresa. Fazer a análise final dos lançamentos de dados em folha de
pagamento, validando o envio do arquivo de valores a pagar e distribuir comprovantes de
pagamentos e fazer o arquivamento e guarda dos documentos. Efetuar estudos para o
desenvolvimento de relações de benefícios, visando atividades culturais, educacionais e
correlatas. Atender aos funcionários da empresa de forma clara e precisa, bem como
esclarecer dúvidas. Realizar as diversas rotinas de administração de pessoal e de
Recursos Humanos, garantindo práticas em consonância com a legislação trabalhista,
previdenciária e tributária. Acompanhar a execução das rotinas diárias e mensais de
administração de pessoal e de recursos humanos, notadamente voltada para política de
benefícios, mantendo a integridade das informações necessárias ao atendimento a
diretores, coordenadores e funcionários.
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CARGO: AUDITOR INTERNO SENIOR
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
01 – PROVA OBJETIVA
MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
Técnicas de Redação.
As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário inerente à área. Emprego das
classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
INGLÊS INTERMEDIÁRIO:
Interpretação de textos; gramática; substantivos; artigos; adjetivos; pronomes; verbos;
advérbios; preposições e conjunções.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
Princípios da Qualidade; Contabilidade; Financeiro.
Noções de Legislação: a) – Trabalhista; b) Fiscal; c) Tributária; d) Processos Licitatórios;
e) Auditoria Interna
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA:
Ambiente Windows; Pacote Office (Excel, Word, Power Point, e Outlook); Recursos de
Internet; Sistema Integrado de Gestão (ERP).
02 – PROVA DISSERTATIVA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
Será realizada prova escrita, contendo questões dissertativas e estudo de caso ou um
texto explicando a situação/problema considerando o conteúdo programático de
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Conhecimentos Específicos, no qual serão
comportamentos inerentes ao exercício da função.

avaliados

os

conhecimentos

e

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Analisar processos, rotinas, organização do trabalho e controles operacionais, visando
identificar oportunidades para melhorar a produtividade e eficiência do trabalho, através
de sugestões e orientação às diversas áreas da empresa. Verificar livros contábeis,
fiscais e auxiliares da empresa, examinando os registros efetuados, para apurar a
correspondência dos lançamentos com os documentos que lhes deram origem. Investigar
as operações contábeis e financeiras realizadas, verificando cheques, recibos, faturas,
notas fiscais e outros documentos, para comprovar a exatidão das mesmas. Analisar os
custos dos impostos, visando identificar oportunidades para redução da carga tributária.
Realizar auditorias na área do Almoxarifado, verificando a movimentação de materiais e
realizando inventários para confronto dos dados físicos com os controles internos e a
contabilidade. Realizar auditorias na área operacional/técnica, verificando quadro de
pessoal, rotinas e procedimentos, fazendo as recomendações necessárias para melhor
produtividade do trabalho e qualidade do produto/serviço. Preparar relatórios parciais e
globais da auditoria realizada, assinalando as eventuais falhas encontradas e certificando
a real situação patrimonial, econômica e financeira da empresa, para fornecer a seus
dirigentes ou acionistas os subsídios contábeis necessários à tomada de decisões.
Realizar auditorias específicas para apurar possíveis irregularidades contábeis ou nos
procedimentos internos da empresa. Realizar inventários de estoques e dos bens
patrimoniais, fazendo o confronto do estoque físico com os registros contábeis, visando a
elaboração de balanços, identificar e corrigir irregularidades ou divergências. Analisar os
custos de manutenção dos equipamentos, avaliando sua compatibilidade com a utilização
dos equipamentos e volume dos serviços prestados. Examinar as licitações relativas a
aquisição de bens, contratações de prestação de serviços, realização de obras, etc.., no
âmbito da Legislação pertinente. Prestar total apoio ao Conselho de Administração e ao
Conselho Fiscal da Empresa, bem como coordenar e controlar o atendimento ao Tribunal
de Contas e aos órgãos de Controle Interno.
CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNIOR
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
001 – PROVA OBJETIVA
MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
Técnicas de Redação.
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As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário inerente à área. Emprego das
classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
INGLÊS TÉCNICO DE NÍVEL BÁSICO:
Interpretação de textos; gramática; substantivos; artigos; adjetivos; pronomes; verbos;
advérbios; preposições e conjunções.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
Organização de Arquivos; Redação Empresarial; Matemática Financeira.
Noções de: a) Marketing; b) Logística; c) Planejamento Organizacional; d) Introdução à
Gestão de Negócios; e) Técnicas de Análise de Crédito; f) Comunicação empresarial; g)
Técnicas de Atendimento; h) Organização de Eventos; i) Noções em processos
licitatórios e Lei 86666.
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA:
Ambiente Windows; Pacote Office (Excel, Word, Power Point, e Outlook); Recursos de
Internet; Sistema Integrado de Gestão (ERP). .
002 – PROVA DISSERTATIVA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
Será realizada prova escrita, contendo questões dissertativas e estudo de caso ou um
texto explicando a situação/problema considerando o conteúdo programático de
Conhecimentos Específicos, no qual serão avaliados os conhecimentos e
comportamentos inerentes ao exercício da função.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Atuar no suporte às Diretorias e Presidência e suas gerências, às equipes de trabalho,
sempre que necessário. Organizar e gerenciar viagens, compras e despesas,
apresentações, agenda de compromissos, follow up de reuniões, arquivos (físicos e
digitais), almoços e reservas, conference calls. Elaborar documentos, redigir textos,
relatórios, comunicados, pesquisar bibliografias, preparar convites, convocações e termos
de referência, planilhas, gráficos e apresentações. Preparar cotações para compras de
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materiais de menor custo, negociando prazos e valores com os fornecedores, lançando
as requisições de compra no sistema integrado de gestão. Manter a organização e
conservação nos ambientes que formam a unidade do Gabinete da Presidência como
sala de recepção, de reuniões, departamentos e equipamentos. Elaborar planilha de
consumo de materiais para compra direta. Realizar a distribuição de documentos
recebidos pelo Trâmite Interno e externo, instruindo as áreas nessas tarefas de
tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos.
Administrar o estoque e acervo, analisando solicitações e entregando materiais para os
colaboradores da empresa, gerenciando prazos de entrega nas situações de empréstimo
do acervo. Realizar clipping de notícias publicadas em jornais locais sobre a empresa
disponibilizando para consulta dos colaboradores em acervo físico e virtual. Recepcionar
visitantes, fornecedores e clientes, encaminhando-os para resolução de seus interesses,
atender e transferir as ligações telefônicas, no que tange ao público interno e externo da
empresa. Elaborar documentos administrativos, como ofícios, memorandos, cartas, atas,
etc.. Manter a organização e atualização dos arquivos em geral, promovendo medidas de
preservação do patrimônio documental da empresa. Receber, conferir, armazenar,
controlar e entregar produtos, materiais e equipamentos no almoxarifado. Operar
sistemas de informações gerenciais, utilizando ferramentas de informática básica, para
suporte às operações organizacionais, e ainda auxiliar no desenvolvimento de processos
de logística, marketing, projetos, etc.. Executar outras tarefas administrativas compatíveis
com as exigências para o exercício das funções pertinentes ao cargo.
CARGO: ATENDENTE JUNIOR
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
001 – PROVA OBJETIVA
MATEMÁTICA:
Raciocínio Lógico, Analítico e Numérico, capacidade de analisar dados e transformá-los
em informação, resolução de situação problema.
LÍNGUA PORTUGUESA:
Técnicas de Redação.
As questões de português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Vocabulário inerente à área. Emprego das
classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Análise sintática: termos da oração.
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A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na ortográfica vigente,
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
Comunicação empresarial; Técnicas de Atendimento Pessoal e Telefônico; Organização
do trabalho e gestão do tempo; Digitação.
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA:
Informática Básica – (Word, Excel, Internet)
02 – PROVA DISSERTATIVA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA
Será realizada prova escrita, contendo questões dissertativas e estudo de caso ou um
texto explicando a situação/problema considerando o conteúdo programático de
Conhecimentos Específicos, no qual serão avaliados os conhecimentos e
comportamentos inerentes ao exercício da função.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Atender às chamadas telefônicas e realizar atendimento presencial quando necessário,
tirando dúvidas e instruindo os munícipes com segurança diante de suas dificuldades.
Registrar em sistema próprio as solicitações recebidas no atendimento telefônico ou
presencial para gerar o acompanhamento e histórico do processo. Digitar as solicitações
com praticidade, brevidade e clareza para análise da supervisão/ coordenação. Buscar
atualização das informações relacionadas ao município pela leitura diária de jornais,
circulares internas, internet, etc., para proporcionar a correta orientação dos solicitantes.
Facilitar a comunicação entre munícipes e os órgãos municipais, buscando agilizar e
simplificar o acesso e a resolução dos problemas.
Manter atualizada a base de informações gerais para disseminação de dados e
padronização das atividades da equipe. Realizar arquivo de documentos,
correspondências, editais, circulares, etc. Verificar diariamente os e-mails recebidos para
manter atualizadas as informações e orientações que são enviadas à equipe pela
supervisão e coordenação. Encaminhar diariamente as correspondências necessárias
aos munícipes, informando o andamento das ocorrências registradas. Preencher
diariamente os relatórios individuais das atividades realizadas, para acompanhamento da
supervisão. Realizar outras atividades inerentes ao cargo e área de atuação.
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Contato:
Objeto:
Descrição
Valor da inscrição para cargos de Ensino Fundamental
Valor da inscrição para cargos de Ensino Médio
Valor da inscrição para cargos de Ensino Técnico
Valor da inscrição para cargos de Ensino Superior
VALOR GLOBAL DO LOTE *
* (somatória de todos os valores de inscrição)

Valor Unitário

R$

Prazo de execução: Conforme Termo de Referência
Nos preços propostos estão incluídos lucro, todas as despesas e custos, diretas ou
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto.
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos.
Condição de pagamento:
Conta Corrente:
Agência:
Cidade:
Jundiaí,

de

de 2014.

_______________________________________________
(nome e assinatura do representante legal da empresa)
R.G. :
Cargo
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ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕES
DECLARAÇÃO DE MANUNTENÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DURANTE
TODO CONTRATO
(Papel Timbrado da Empresa)
REF.: Pregão Eletrônico nº 002/2014
Processo nº 0052/2014
_______________________________________, inscrito do CNPJ nº__________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o
(a)
Sr.(a)
________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade
nº____________________e do CPF nº___________________ _______, DECLARA, que se
obriga a manter, durante todo o período da contratação, objeto desta licitação, as condições
de habilitação e qualificação exigidas para participação neste certame, e de que mantém
íntegra a sua idoneidade perante os órgãos das Administrações Públicas Federal, Estadual e
Municipal.
____________________________
(data)
____________________________________________________
(representante legal)
(Observação:
em
caso
afirmativo,
assinalar
a
ressalva
acima)
_________________________________________________________________

DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
(Papel Timbrado da Empresa)
REF.: Pregão Eletrônico nº 002/2014
Processo nº 0052/2014
_________________________, inscrito do CNPJ nº__________________, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr.(a) ________________________________________,
portador (a) da Carteira de Identidade nº____________________e do CPF
nº___________________ _______, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27
da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
( ).
____________________________
(data)
____________________________________________________
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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MODELO DE DECLARAÇÃO (ME/EPP) – (apenas para as empresas enquadradas no
regime ME/EPP)
(Papel Timbrado da Empresa)
REF.: Pregão Eletrônico nº 002/2014
Processo nº 0052/2014
__________________________________,
inscrita
no
CNPJ
nº
_____________________, por intermédio de seu representante legal e por seu contador
ou por outro profissional equivalente, DECLARA, sob as penas da lei, que se constitui
em microempresa (ou empresa de pequeno porte) para os fins desta licitação, nos
termos da Lei Complementar nº 123/06 e que não apresenta nenhuma das restrições do
regime diferenciado e favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º, da referida Lei,
comprometendo-se a informar a Administração caso perca essa qualificação.
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA:
DADOS PARA CONTATO:
ENDEREÇO:
__________________________________________________________________
CIDADE/ESTADO:
_________________________________
CEP:
________________________________
FONE: ____________________ - FAC SÍMILE: __________________________- CEL.:
________________________
E-MAIL:
_______________________________________________________________________
_________
NOME
PARA
CONTATO:
_________________________________________________________________

MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

(Papel Timbrado da empresa)
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
COMPROMISSO DE GARANTIA DE SIGILO DAS INFORMAÇÕES
A _______________________________________, devidamente cadastrada no CNPJ
sob n.º. ___________________, situada na ___________________, Bairro
___________________, Cidade de ___________________-__, CEP: _____________,
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neste ato representado pelo Sr. _____________________, brasileiro, casado, portador
da cédula de identidade n.° _______________ e do CPF n.° _________________,
residente e domiciliado na Avenida _______________________, Bairro ___________,
__________-__, CEP: ______________, signatário deste termo de compromisso,
assume, a responsabilidade pela total e completa garantia de absoluto sigilo com relação
a toda informação de qualquer natureza referente às atividades, das quais venha a ter
conhecimento ou às quais venha a ter acesso por força do cumprimento do Contrato que
por ventura venha a ser celebrado, não podendo sob qualquer pretexto, utilizá-las para si,
invocar, revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, responsabilizando-se
em caso de descumprimento da obrigação assumida por eventuais perdas e danos e
sujeitando-se às cominações legais, nos termos da Lei 4.595 de 31.12.1964 e demais leis
correlatadas informações prestadas pela empresa e requeridas para sua participação no
Pregão Eletrônico nº. 002/2014

__________,____ de __________________de 2014.

___________________________________________
(nome e assinatura do declarante)
(número da cédula de identidade do declarante)
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO
Termo de Contrato que entre si
celebram a
Companhia
de
Informática de Jundiaí -CIJUN e
...
Aos ____ dias do mês de ___________________ de____, nesta cidade de Jundiaí, na
Av. da Liberdade, s/n° – Paço Municipal – 1º Andar – Ala Sul - CEP 13.214-900, de um
lado, na qualidade de CONTRATANTE, a COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ
– CIJUN, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, neste ato representada
pelo Sr. _____________________________________, e, de outro lado, na qualidade de
CONTRATADA
______________________________,
com
sede
na
___________________________________________________________, inscrita no
CNPJ
sob
nº
______________________,
com
inscrição
estadual
nº________________________, municipal nº____________________, neste ato
representada por______________________________, adjudicatária do objeto do
PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2014 autorizada no Processo 0052/2014, têm entre si
justo e contratado, nos termos do que determinam a Lei Federal nº 8.666/93, com as
alterações posteriores e obedecidas as disposições contidas no Edital e seus Anexos,
aos quais se vincula o presente instrumento, o que se segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A CONTRATADA, na qualidade de adjudicatária do PREGÃO ELETRÔNICO nº
002/2014, obriga-se a cumprir o estabelecido neste instrumento contratual, o qual tem por
objeto à contratação de empresa para prestação de serviços especializados de
realização de Concurso Público, consistentes no planejamento, organização e execução
de concurso público para provimento de cargos diversos na estrutura da CIJUN,
abrangendo todos os procedimentos referentes ao certame, conforme especificações
constantes no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante do presente Edital, bem
como às demais disposições da respectiva Proposta Comercial que, para todos os
efeitos, fica fazendo parte integrante deste instrumento contratual, vinculando-se
totalmente a este.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, além de outras fixadas neste contrato, no Edital e
Anexos, as seguintes:
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§1º - Manter, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação
exigidas para assinatura deste instrumento;
§2º - Cumprir o objeto da presente avença de acordo com o Anexo I e Proposta
Comercial, na estrita observância da legislação pertinente em vigor;
§3º - Não divulgar quaisquer dados, conhecimentos e resultados decorrentes da
execução do objeto deste Contrato, sem prévia e expressa autorização da
CONTRATANTE.
§4º - Responsabilizar-se pela mão-de-obra utilizada na prestação dos serviços,
especialmente no que se refere ao adimplemento das verbas salariais, obrigações
decorrentes da contração, bem como as despesas de deslocamento, alimentação e
outras necessárias ao asseguramento da boa qualidade dos serviços a serem realizados;
§5º - Nomear um gerente de contrato para atendimento personalizado, durante toda a
vigência desta contratação
§6º - Garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos em todas as atividades, conforme
Edital de Pregão Presencial, Termo de Referência e Proposta Comercial.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE, além de outras fixadas neste instrumento contratual
e no respectivo Edital, as seguintes:
§1º - assegurar à CONTRATADA o recebimento dos créditos decorrentes do
adimplemento de suas obrigações;
§2º - fornecer todas as informações, esclarecimentos e condições necessárias à plena
execução do objeto do presente ajuste.
§3º - Acompanhar e fiscalizar o serviço, através da gestora do contrato Sra. Lisete de
Moraes Pellegrini através do telefone (11) 4589-8838.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO
§1º - A prestação dos serviços iniciará no primeiro dia útil após a assinatura do contrato
§2º - A empresa obriga-se a prestar os serviços referentes ao objeto descrito no Anexo I
do Edital do Pregão Eletrônico nº. 002/2014, no endereço, prazo e em todas as
condições nele indicados.
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§3º - Caso o objeto desta licitação seja realizado em desacordo com os requisitos
estabelecidos pela CIJUN, a empresa obriga-se a reparar a falha e/ou, se houver
necessidade, providenciar sua substituição em prazo convencionado entre as partes, sem
quaisquer ônus para a CIJUN, independente da aplicação das sanções cabíveis.
§4º - A CONTRATADA se obriga a manter sigilo e não divulgar informações a que vier a
ter acesso em decorrência da prestação de serviços.
CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Qualquer alteração contratual deverá observar o disposto no artigo 65, da Lei Federal nº
8.666/93, e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
§1º - O valor das taxas de inscrição será depositado em conta própria a ser indicada pela
CIJUN.
§2º - O valor total a ser repassado à Contratada será calculado da seguinte forma:
Valor do repasse = (número de inscritos para nível médio/técnico x valor da taxa a ser
repassada para nível médio/técnico) + (número de inscritos para nível superior x valor da
taxa a ser repassada para nível superior) + (número de inscritos para nível fundamental x
valor da taxa a ser repassada para nível fundamental) - (número de isenções x valor da
taxa de inscrição correspondente ao nível do cargo para o qual o candidato fez sua
opção).
§3º - O repasse dos valores à Contratada será realizado de acordo com a forma, as
etapas e percentuais abaixo definidos:
Etapa 1: - 50% (cinquenta por cento) da arrecadação devida, em até 5 (cinco) dias após a
apresentação pela Contratada de documento comprobatório da finalização das
inscrições, que deverá ser atestado pela Diretoria Administrativa;
Etapa 2: - 30% (trinta por cento) da arrecadação devida, em até 5 (cinco) dias após a
apresentação pela Contratada de documento comprobatório da finalização da aplicação
das provas, que deverá ser atestado pela Diretoria Administrativa;
Etapa 3: - 20% (vinte por cento) da arrecadação devida, somado o valor das eventuais
isenções de taxa de inscrição, em até 10 (dez) dias após a apresentação pela Contratada
de documento comprobatório da homologação do resultado do Concurso Público, que
deverá ser atestado pela Diretoria Administrativa, condicionado à apresentação do
relatório da concessão de isenção de taxas de inscrição, a ser referendado por essa
Diretoria.
§4º - Os repasses das etapas acima descritas serão realizados mediante emissão e
apresentação da Nota Fiscal de Serviços, acompanhada das certidões do FGTS, INSS e
CNDT, após a aprovação gestor do contrato, atestando o recebimento das etapas do
serviço.
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§5º - Os números dos Contrato/Processo e as Parcelas de Pagamento deverão constar
no corpo da nota fiscal, bem como detalhamento dos impostos devidos e o líquido a
receber.
§6º - Em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser endereçada
exclusivamente ao e-mail: financeiro_cijun@cijun.sp.gov.br, bem como o respectivo
arquivo XML. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da DANFE que deverá
ser assinada pelo gestor do contrato, comprovando o recebimento
§7º - A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a empresa de entregar no
Apoio Administrativo da CIJUN / Setor Financeiro os demais documentos exigidos em
contrato.
§8º - A fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido em cada
etapa do §3º, a partir da data de sua reapresentação.
§9º - As despesas decorrentes da execução do objeto deste certame correrão por conta
dos recursos provenientes das inscrições.
§10º - Do valor das faturas apresentadas para pagamento, poderão ser deduzidas, de
pleno direito, pela CIJUN:
a)
Multas previstas no presente ajuste;
b)
As multas, indenizações ou despesas devidas por ato de autoridade competente,
em decorrência do descumprimento, pela Contratada, de leis ou regulamentos aplicáveis
à espécie;
c)
Cobranças indevidas.
d)
Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO
A CONTRATADA exibe, neste ato, as certidões expedidas pelo FGTS, CNDT e INSS,
com prazo de validade em vigor, que demonstrem sua regularidade no cumprimento dos
encargos estabelecidos em lei, obrigando-se a atualizá-las sempre que se vencerem no
prazo de execução deste Contrato, como condição para liberação do respectivo
pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS
Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e seguro,
inclusive aqueles relativos a impostos e taxas, inclusive de administração, são de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, bem como despesas e obrigações financeiras de
qualquer natureza, despesas operacionais com frete e entrega, o valor dos materiais,
matérias-primas, mão-de-obra, inclusive horas extras e adicionais noturnos de
profissionais, auxílio alimentação, auxílio transporte e transporte local, sendo que sua
inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere a CONTRATANTE o ônus pelo
seu pagamento, não podendo onerar a presente avença.
Av. da Liberdade, s/n° – Paço Municipal – 1º Andar – Ala Sul - CEP 13.214-900 – Jundiaí – SP
Tel : (11) 4589-8824 – Fax : (11) 4521-4754 - www.cijun.sp.gov.br
Página 71 de 75

CLÁUSULA NONA- DAS PENALIDADES
§1º - A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato
caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das
seguintes sanções pelo CONTRATANTE:
I - advertência por escrito;
II - multa, garantida a prévia defesa, nos percentuais descritos abaixo:
a) Pela entrega parcial do presente ajuste, 0,33% (trinta e três décimos por cento) do
valor contratado, por dia corrido de atraso, até que se efetive o cumprimento do ajuste.
b) Pela inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) do valor global do contrato.
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento / serviço não realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega / execução de objeto com vícios ou defeitos
ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou,
ainda, fora das especificações contratadas;
§2º - Independentemente da apuração de responsabilidade e da incidência da multa
prevista no inciso II, a CIJUN poderá aplicar as demais penalidades previstas no artigo 87
da Lei Federal 8666/93, em decorrência de inadimplência contratual, notadamente nas
circunstâncias abaixo:
a)
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 87 da Lei nº
8.666/93 e no art. 26, § 1º.
b) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no
prazo mínimo de 02 (dois), conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93.
§3º - São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:
a)
não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra
prevista em contrato ou instrumento equivalente;
b)
retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de
serviço ou de suas parcelas;
c)
paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia
comunicação à CIJUN;
d)
entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
e)
alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
f)
prestação de serviço de baixa qualidade.
g)
quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das provas, pela Contratada, por parte
dos diretores, administradores, acionistas, proprietários, sócios, empregados, agentes,
colaboradores, representantes, prepostos, assessores e prestadores de serviços a
qualquer título.
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§4º - A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no item §1º.
§5º - A multa poderá descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATADA.
§6º -. As sanções relacionadas no §2º a e b também poderão ser aplicadas àquele que:
a)
deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
b)
apresentar declaração ou documentação falsa;
c)
ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
d)
não mantiver a proposta;
e)
falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
f)
comportar-se de modo inidôneo;
g)
cometer fraude fiscal.
h)
Cometer quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das provas, pela Contratada,
por parte dos diretores, administradores, acionistas, proprietários, sócios, empregados,
agentes, colaboradores, representantes, prepostos, assessores e prestadores de
serviços a qualquer título.
§7º - O montante da multa poderá, a critério da CIJUN, ser cobrado de imediato ou
compensado com valores de pagamentos devidos ao adjudicatário, independente de
qualquer notificação, garantida a prévia defesa.
§8º - As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei Federal nº
8.666/93.
§ 1º - A prática do disposto nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal
8.666/93, pela CONTRATADA, poderá determinar a rescisão contratual, por ato unilateral
da CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções previstas na referida lei e no contrato.
§ 2º - Ocorrendo a rescisão, com fundamento nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei
Federal 8666/93, sem culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que
comprovadamente houver sofrido.
§ 3º - No que se refere ao inciso XIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, não constitui
motivo para rescisão contratual, e tampouco indenização à CONTRATADA, na hipótese
em que houver supressão do objeto contratado, além dos limites estabelecidos em lei,
resultante de acordo celebrado entre os contratante, segundo permissivo legal contido no
artigo 65, § 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, acrescentado pela Lei Federal nº
9.648/98.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA REPARAÇÃO DOS DANOS
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A CONTRATADA é responsável direta pela execução do objeto deste contrato e
conseqüentemente responde, exclusivamente, por danos que, por dolo ou culpa,
eventualmente, causar à CONTRATANTE, aos seus servidores, à coisa ou propriedade
de terceiros, em decorrência deste contrato, correndo às suas expensas os
ressarcimentos e indenizações devidos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Os valores de quaisquer indenizações, bem como das multas aplicadas pela
CONTRATANTE, serão descontados do pagamento devido à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura e
poderá ser prorrogado na forma da Lei para a continuidade da prestação dos serviços.
§1º - Em caso de prorrogação contratual, os valores poderão ser reajustados com base
no INPC.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICADA
A execução deste contrato será disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, com suas
alterações posteriores, sendo regulada por suas cláusulas e preceitos de direito público,
aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS
§1º - A contratada obriga-se a manter sigilo e não divulgar informações levantadas
relativas aos trabalhos, ou outras informações a que vier a ter acesso em decorrência da
prestação de serviços.
§2º - A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o
fornecimento objeto deste Edital, bem como os direitos creditórios do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Jundiaí, por mais privilegiado que outro seja para
conhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.
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E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma.
______________________
REPRESENTANTE
Diretor Presidente

_______________________
REPRESENTANTE
Diretor Administrativo e Financeiro

TESTEMUNHAS
_________________________
Nome:
RG:

_________________________
Nome:
RG
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