
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU 

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

CREDENCIAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA PARCERIAS COM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL N° 01/2018.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

PERÍODO: 29/10 a 01/11/2018  
LOCAL: Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, sito na Rua Valdemir Heringer, nº 107, Centro
- Casimiro de Abreu-RJ

O Município de Casimiro de Abreu, por intermédio da Secretaria Municipal de Trabalho e
Renda,  no  uso de suas atribuições,  torna público  e de conhecimento  dos interessados,  que
mediante o presente Credenciamento, a abertura de procedimento de seleção para propostas
para a celebração de parceria voltada à realização de cursos de qualificação profissional que
mediante o presente Credenciamento, receberá documentação que tenham interesse em firmar
parceria com esta Secretaria.  

1. DO OBJETO

O  presente  Credenciamento  Público,  com  vistas  à  observância  dos  princípios  da
legalidade,  isonomia,  publicidade,  impessoalidade,  moralidade  e  eficiência,  visa  selecionar
proposta  de  interessados  a  promover  parceria  em  curso  de  Técnico  em  Massoterapia  com
Duração: 20 meses - 1 vez por semana / 5h diária , curso Técnico em Farmácia com Duração: 20
meses - 1 vez por semana / 5h diária e Curso de Motandor de Andaime com duração de 40h.

2. DA PARCERIA:

2.1  As instituições interessadas em firmar parceria deverão:

a) Disponibilizar uma tabela com desconto mensal durante todo o curso para o munícipe;

b)  Disponibilizar  mestres  capacitados  com registro  no  órgão  que  compete  a  disciplina  a  ser
ministrada nas aulas do curso; 

c) Providenciar certificados; 

d) Providenciar todo o material necessário para o curso; 

2.1.2. Todas as despesas e mão de obra envolvida na logística e realização do curso será de
responsabilidade exclusiva da empresa ou instituição parceira, ficando o Município de Casimiro
de  Abreu  /  Secretria  Municipal  de  Trabalho  e  Renda  isento  de  qualquer  ônus  e/ou
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responsabilidade. 

2.1.3.  O  local  destinado  ao  curso  deverá  ser  devolvido  da  mesma  forma  em  que  foi
disponibilizado, ficando a instituição parceira responsável por quaisquer danos ocorridos durante
a realização do curso por ela promovido.

2.1.4. A instituição deverá ficar ciente de que o Município de Casimiro de Abreu poderá vetar a
utilização ou apresentação total ou parcial do material que julgar inconveniente.

 

2.2. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda deverá: 

a) Disponibilizar à instituição parceira um local apropriado para a realização do curso;

 b) Se responsabilizar pela publicidade do ato, de acordo com as normas públicas; 

c) Disponibilizar formulário para inscrição no site oficial.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 

3.1. A instituição deverá conter em seu objeto social atividades na área de educação

3.2. Até o dia e hora designados, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos: (em
via original ou por qualquer processo de cópia autenticada): 

3.2.1 Habilitação Jurídica:

 a) no caso de pessoa física:

 I) cópia autenticada do RG;

II) cópia autenticada do CPF; 

III)  cópia  autenticada  de  um  comprovante  de  endereço  (conta  de  energia  elétrica,  água  ou
telefone)

 b) no caso de pessoa jurídica:

 I)  no  caso  de  Sociedade  Comercial,  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial onde estiver sediada;

 c) no caso de Sociedade por Ações, exige-se também a ata da eleição da diretoria em exercício,
publicada em órgão oficial;
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d) no caso de Sociedade Civil, ato constitutivo em vigor, devidamente registrado
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Títulos e Documentos de onde estiver
sediada, acompanhado de prova de diretoria em exercício; 

e)  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, quando a atividade assim o exigir.

3.2.2 Comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista:

 a) Certidão Negativa de Débito, relativa ao INSS (CND);

 b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

c) Certidão de regularidade de ICMS, expedida pela Secretaria da Fazenda ou declaração de
isenção ou de não incidência assinada pelo Representante Legal da empresa. 

d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, emitida pela
Prefeitura da cidade da sede da empresa. 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

3.2.3. Outros documentos: 

a) Declaração de cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal e no
art. 27, inciso V da Lei 8.666/93 (Anexo III).

 b)  Declaração  de  que  inexistem impedimentos  para  contratar  com a  Administração  Pública
(Anexo IV). 

c) DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO ( ANEXO V)

2.1.3.1. Serão aceitas somente as certidões dentro da validade. 

2.1.3.2. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa. 

2.1.3.3. NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.

3.3. PROPOSTA: 

3.3.1. Identificação do Proponente 

a) Deverão ser informados telefones e endereços eletrônicos atualizados e válidos; 

3.3.2 - Histórico do Proponente 
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a) Deverá constar o histórico do proponente, citando data de criação, descrevendo programas e
cursos já desenvolvidos, de forma que as experiências anteriores se demonstrem compatíveis ao
objeto proposto.

 

3.3.3 - Identificação do objeto a ser executado

 Descrever o objeto, resumo do curso.

3.3.4 – Metodologia

 a) Quais os métodos técnicos que serão adotados; 

b) Número previsto de alunos; 

b) Cronograma de realização do curso. 

3.4. - Não estando à documentação de acordo com o exigido, o interessado será notificado com
prazo para que promova sua regularização.

  

4. DA COMISSÃO DE ANÁLISE E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO.

4.1 A documentação e a proposta serão analisadas pela Comissão de Análise,
composta pela Secretária de Trabalho e Renda  - Rosimery Rosa Mangifeste Macabú Araújo, 
Representante  da  Secretaria  de  Saúde   -  Luciane  de  Souza  Barbosa  Stutz  e  a  servidora
Angelena Macedo de Oliveira  , sempre de acordo com critérios objetivos que levem em conta a
documentação exigida e o conteúdo da
proposta.

4.2 Na hipótese de recebimento de duas ou mais propostas que atendam aos
requisitos deste Edital, a Comissão de Análise ponderará:

4.2.1 A compatibilidade técnica entre o projeto apresentado e os objetivos da
parceria;

4.2.2. O histórico de experiência na área;

4.2.2. Se ainda assim houver empate, o interessado classificado para firmar parceria
com a Municipalidade será aquele que se sagrar vencedor em sorteio público.

4.3. A aprovação de um projeto não obriga a Administração a firmar a parceria com
o respectivo proponente, especialmente por razões de interesse público.
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5. DO VALOR DO CONTRATO.

5.1. NÃO haverá nenhum repasse financeiro para execução do objeto da presente
parceria.

5.2. A parceria contida neste Edital não vincula qualquer das partes em contratações
futuras.

6.DAS VEDAÇÕES:

6.1 Fica impedida de celebrar o Termo de Parceria a instituição que:

a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no
território nacional;
b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

c) tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou
entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges
ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau;

d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:
for  sanada  a  irregularidade  que  motivou  a  rejeição  e  quitados  os  débitos  eventualmente
imputados; for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; à apreciação das contas estiver
pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;

e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em
licitação e impedimento de contratar com a administração, com declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a administração pública.

f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

g) tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação,
em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada
para   o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a
inabilitação; ou que  tenha  sido  considerada  responsável  por  ato  de  improbidade,  enquanto
durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 02 de junho
de 1992.

h) não  possua  cadastro/comprovação  de  autorização  de  funcionamento  assistencial  junto  ao
órgão competente, municipal ou estadual. (APENAS PARA SAÚDE, MONTADOR DE ANDAIME
NÃO PRECISA)

7.DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO

7.1 O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal
de Casimiro de Abreu  na internet  (http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br) e no Diário Oficial  do
Município,  com  prazo  mínimo  de  05  (cinco)  dias  corridos  para  a  apresentação  das
propostas,contados da data de publicação do Edital no DOM.
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8. DO LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1 Os interessados em participar da presente Credenciamento Público deverão apresentar o
contendo a proposta nos moldes do plano de trabalho constante do Anexo II  deste Edital, na
Secretaria Municiapal de Trabalho e Renda–,  sito na  Rua Valdemir Heringer, nº 107, Centro -
Casimiro de Abreu-RJ., de 2ª a 6ª feira, no horário de 9h às 17horas.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

9.1. O resultado da avaliação da proposta/documentos ficará disponível na
Secretaria de Trabalho e Renda e na internet (http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br).
9.2. Após a notificação do resultado, os interessados terão um prazo de 24 horas
para apresentação de recursos.
9.3. O Município de Casimiro de Abreu, a qualquer momento, visando o interesse público,
poderá suspender ou cancelar o presente Chamamento Público, sem que isso gere
quaisquer direitos aos interessados ou a terceiros.
9.4. Constitui anexo do presente edital de Credenciamento Público, dele fazendo parte
integrante:
Anexo I. Modelo de identificação do interessado.
Anexo II. Modelo de proposta
Anexo III. Declaração de cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII da CF.7.4.
Anexo IV. MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS EM CONTRATAR         
COM A PREFEITURA CREDENCIAMENTO PUBLICO
Anexo V (MODELO) DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO
Anexo VI– CRONOGRAMA
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Anexo I – DADOS DO PROPONENTE / INTERESSADO

1. IDENTIFICAÇÃO
1.1 Nome ou Razão social
1.2 Endereço completo
1.3 Contato: fone, fax, endereço eletrônico

1.4 Nome e qualificação completa do responsável pela empresa
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ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA

A proposta deverá ser elaborada de forma digitada e deverá conter os itens abaixo,
sendo ao final assinada pelo próprio proponente ou por quem legalmente lhe possa
representar.

1. NOME DO PROPONENTE;
2. DESCRIÇÃO DO CURSO;
3. METAS;
4. METODOLOGIA;

5. OUTRAS INFORMAÇÕES QUE JULGAR OPORTUNAS;

6. TABELA DE CUSTOS.
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ANEXO III  

MODELO DE DECLARAÇÃO

 CREDENCIAMENTO PÚBLICO

.................................................., inscrito no CNPJ nº.........................................., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)......................................................, portador
da Carteira de Identidade nº...................................., CPF nº......................., DECLARA, para
fins do disposto no inc. XXXIII, art. 7°, da Constituição Federal, que não emprega menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos.

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

(local e data)

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

(representante legal)
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS EM CONTRATAR COM A PREFEITURA
CREDENCIAMENTO PUBLICO

Eu, __________________________, portador do documento de identidade RG n.º
___________ e CPF n.º _________________, na condição de representante legal da
empresa _______________________, inscrita sob o CNPJ n.º _____________________,
interessada em participar do CREDENCIAMENTO supra citado, declaro sob as penas da lei que
a mesma não possui qualquer fato impeditivo legal para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

_______________, __ de _________ de 2018.

______________________________

Assinatura
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ANEXO V– (MODELO) DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO

Eu,  _________________________________________________,  responsável  legal  da  empresa
___________________________________________________  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
_________________________________________________,  interessada  em  participar  do  EDITAL  nº  ________,
DECLARO,  sob  as  penas  da  lei,  que  nos  termos  do  artigo  9º,  da  lei  8666/93,  a  Empresa
_______________________________________, NÃO possui em seu quadro de pessoal, servidores, empregados públicos
ou dirigentes do município de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, ocupantes de
cargo, emprego ou função no Município e/ou que tenha tomado parte na elaboração do projeto como autor ou colaborador.

                   Declaro, ainda, nos termos do artigo 98 da Lei Orgânica do Municipio de Casimiro de Abreu, que a empresa
não possui em seu quadro pessoas ligadas ao Prefeito e seus auxiliares diretos, Vice-Prefeito e Vereadores por matrimonio
ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como esta situação não se persiste nos
últimos 06 (seis) meses após findas as respectivas funções.

Local e data

Nome da Empresa Licitante

Responsável legal

OBS : favor preencher em papel timbrado da licitante, com assinatura do responsável legal 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU 

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

Anexo VI – CRONOGRAMA

ETAPA DATA LOCAL 
Divulgação do Edital 25/10/2018 Site 

www.casimirodeabreu.rj.gov
.br 

Entrega de documentos 29/10 e 01/11/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRABALHO E RENDA: 
Rua Valdenir Heringer da 
Silva, nº 107, Centro – 
Casimiro de Abreu. 
 

Prazo de analise 05/11 a 08/11 Local: Secretaria Municipal 
de Trabalho e Renda, Rua 
Valdenir Heringer da Silva, nº
107, Centro – Casimiro de 
Abreu de 9h às 17h. 

Resultado Parcial 09/11 /2018 Local: Secretaria Municipal 
de Trabalho e Renda, Rua 
Valdenir Heringer da Silva, nº
107, Centro – Casimiro de 
Abreu de 9h às 17h. 

Recurso 12/11/2018 Local: Secretaria Municipal 
de Trabalho e Renda, Rua 
Valdenir Heringer da Silva, nº
107, Centro – Casimiro de 
Abreu de 9h às 17h.

Resultado Final 22/11/2018 Secretaria Municipal de 
Trabalho e Renda: 
Rua Valdenir Heringer da 
Silva, nº 107, Centro – 
Casimiro de Abreu. 
Site: 
www.casimirodeabreu.rj.gov
.br 

Convocação 26/11/2018 Pelo Site: 
www.casimirodeabreu.rj.gov
.br 
Local para entrega de 
documentos (informados na 
convocação): 
Secretaria Municipal de 
Trabalho e Renda: 
Rua Valdenir Heringer da 
Silva, nº 107, Centro – 
Casimiro de Abreu. 
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