
              
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2017  

Processo Administrativo n.º 23063.000319/2017-23 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CENTRO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – CEFET/RJ, por 

meio da Divisão de Licitações e Contratos (DILCO), sediada na Avenida Maracanã, nº 229 - 

Bloco A - Sala 206 - Maracanã - Rio de Janeiro - CEP 20.271-110, realizará licitação, na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 

2.271, de 7 de julho de 1997, das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril 

de 2008, e nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, da Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014, do Decreto n° 

8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 19.06.2017 
Horário: 10:00 h (horário de Brasília-DF). 
Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br 

 
 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de serviço técnico especializado objetivando a realização de 

concurso para preenchimento de vagas oferecidas pelo Centro Federal de 

Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ – para 

ingresso de alunos no ano letivo de 2018, em seus campi de Angra dos Reis, 

Itaguaí, Maracanã, Maria da Graça, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis 

e Valença, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será composta por um único item, conforme tabela constante do 

Termo de Referência. 

 

 



2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 

2017, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 15244 / 153010 

Fonte: 25026256 

Programa de Trabalho: 108108 

Elemento de Despesa: 339039 

PI: V20RLN01CFN 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 

a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de 

“login” e senha pelo interessado. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade 

técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. 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 ou entidade responsável por 

esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente 

ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento 

regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 

conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

4.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

4.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 



4.2.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; por não 

envolver serviços de grande vulto e/ou alta complexidade técnica. 

4.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.3.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no Edital; 

4.3.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.3.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 

anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição;  

4.3.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 

data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

5.3. 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.  

5.4. Incumbirá 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 quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as 

propostas apresentadas.   



5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

5.6.1. Valores unitário e total do item, em Real (R$) e com 02 (duas) casas 

decimais;  

5.6.2. Descrição detalhada do objeto. 

5.7. Não serão aceitas informações com expressão “conforme o Edital” ou 

equivalentes, constituindo sua utilização motivo para recusa das propostas pelo 

Pregoeiro. 

5.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  

5.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

5.10. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá 

incluir, no campo das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor 

correspondente à contribuição prevista no art. 18-B da Lei Complementar n. 

123, de 2006, quando couber. 

5.11. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

6.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item, em Real (R$) e com 02 

(duas) casas decimais. 

6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 



6.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante.  

6.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

6.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 

Pregoeiro aos participantes.  

6.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 

O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances.  

6.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta 

e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance 

por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.15. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 

Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em 

coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 

pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.16. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

6.17. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 

inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados 

pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

6.18. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 

demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 

exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 



6.19. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. 

Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de 

apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, 

a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto. 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao 

preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.   

7.3. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que, 

comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 

apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 

diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo 

das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008. 

7.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 

os indícios que fundamentam a suspeita. 

7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo 

razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.6.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o 

prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

7.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

7.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” 

a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim 

de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 

diversas das previstas neste Edital. 



7.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 

passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja 

obtido preço melhor. 

7.9.2.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

7.11. Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas 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 pelo Sistema ou de sua desconexão (inciso IV, art. 13, 

Decreto nº 5.450/05). 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto 

à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1.  SICAF; 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

8.1.4.  Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU; 

8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, 

de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com 

o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário. 

8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.2. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal 

e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica 

conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43 da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


8.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 

certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 

documentação vencida junto ao SICAF. 

8.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 

através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido 

sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, prorrogáveis por igual período, a critério do 

pregoeiro, documento válido que comprove o atendimento das exigências 

deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à 

comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte, de 5 (cinco) dias úteis, conforme estatui o art. 43, § 1º da 

LC nº 123, de 2006 alterado pela LC n° 147, de 2014. 

8.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido 

pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a 

seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e 

trabalhista, nas condições seguintes: 

8.3.1. Habilitação jurídica:  

8.3.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público 

de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede; 

8.3.1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 

CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 

sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

8.3.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

8.3.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

8.3.1.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: 

certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 

30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio 

- DNRC; 

8.3.1.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no 

caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 



8.3.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País: decreto de autorização; 

8.3.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

8.3.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.3.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

8.3.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

8.3.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou 

positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.3.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual;  

8.3.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou 

sede do licitante;  

8.3.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos 

municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar 

tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

8.3.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou 

empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

sob pena de inabilitação. 

8.4. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-

Financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão 

apresentar a seguinte documentação: 



8.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

8.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

8.4.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade. 

8.4.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

  

8.4.4.  As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 

resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 

comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado 

da contratação ou do item pertinente.  

8.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar, ainda, a 

qualificação técnica, por meio de:  

8.5.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 

licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de 

atestados ou declarações fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, conforme Termo de Referência. 

8.5.1.1. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 

podendo o pregoeiro fazer diligências junto à empresa sempre 

que julgar necessário. 

8.5.2. O licitante também deverá apresentar declaração de que possui o 

maquinário necessário à impressão colorida dos cadernos de questões 

de ambas as etapas do concurso ou de que irá possuir contrato para 

fechamento de uma gráfica durante todo o processo de impressão das 

provas. 



8.6. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar 

n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 

contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial 

e das demonstrações contábeis do último exercício. 

8.7. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 

deverão ser apresentados pelos licitantes em meio digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo razoável para tanto, 

estabelecido pelo Pregoeiro no “chat”, sob pena de inabilitação. Somente 

mediante autorização do Pregoeiro, e em caso de indisponibilidade do sistema, 

será aceito o envio da documentação por meio do e-mail  

licitacoes@cefet-rj.br (fazendo referência ao número do Pregão no título 

do e-mail). 

8.7.1. Posteriormente, caso o Pregoeiro julgue necessário, solicitará que 

sejam remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, 

autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise. 

8.7.2. O endereço para envio dos documentos originais será determinado pelo 

Pregoeiro no “chat”. 

8.7.3. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

8.8. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa ou empresa 

de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no 

que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

8.9. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a 

reabertura da sessão pública. 

8.10. Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, 

constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, 

em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, 

esclarecimentos, comprovando sua idoneidade 

8.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a continuidade da mesma. 

8.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 



8.13. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

8.14. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

9.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 

anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os 

atos anulados e os que dele dependam. 

9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 

o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos 

termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão 

adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 

da etapa de lances.  

9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

9.2.1.  A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, 

de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

9.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo estipulado pelo pregoeiro no chat e deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante 

legal. 

10.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente 

ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a 

este instrumento convocatório, caso exigido. 

10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 

sanção à Contratada, se for o caso. 



10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

11.  DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, para que qualquer licitante 

manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio 

do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e 

a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou 

não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema 

eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 



13. DO TERMO DE CONTRATO  

13.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato. O 

adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data de assinatura do Termo de Contrato, prorrogável na forma do art. 57, 

§ 1°, da Lei n° 8.666/93. 

13.3. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao 

SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – 

CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

13.3.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado 

deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 

05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 

edital e anexos. 

13.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-

lo para assinatura, no caso de empresas sediadas fora da cidade do Rio de 

Janeiro, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), 

para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 

recebimento.  

13.5. O prazo previsto para assinatura do Termo de Contrato poderá ser 

prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e 

aceita pela Administração. 

13.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não 

comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 

injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro 

licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a 

verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os 

requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 

do valor total do Contrato, que será liberada de acordo com as condições 

previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, 

desde que cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para apresentação 

da garantia poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pela empresa, mediante 

apresentação de justificativa.  



14.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por 

cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 

2% (dois por cento).  

14.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento 

irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 

78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

14.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 

abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência 

contratual.  

14.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de:  

14.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

14.3.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; 

14.3.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 

Contratada; e 

14.3.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada, quando couber. 

14.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN 

SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação que rege a matéria. 

14.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em 

conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.  

14.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

14.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que for 

notificada. 

14.8. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

14.9. Será considerada extinta a garantia: 

14.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 

garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo 

circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do 

contrato;  

14.9.2. No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, 

caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros. 



15. DO REAJUSTE 

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

limite para a apresentação das propostas. 

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência.  

18. DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento 

dos serviços executados e os materiais empregados, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado. 

18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 

efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 

8.666, de 1993. 

18.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) 

dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da 

contratação a que aquela se referir. 

18.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os 

seguintes procedimentos: 

a) Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição 

prévia das atividades executadas no período, através de planilha e 

memória de cálculo detalhada. 

b) Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades 

previstas para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, 

estiverem executadas em sua totalidade. 

c) A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais 

utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 



18.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-

financeiro entregue e ao serviço executado e materiais empregados.  

18.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que 

a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

18.7. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 

2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate 

que a Contratada: 

18.7.1. Não produziu os resultados acordados; 

18.7.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com 

a qualidade mínima exigida; 

18.7.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade 

inferior à demandada. 

18.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

18.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF 

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 

será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 

defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 

da contratante. 

18.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

18.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada 

não regularize sua situação junto ao SICAF.   



18.14. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 

máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em 

execução com a contratada inadimplente no SICAF. 

18.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

18.15.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não 

sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 

previsto na referida Lei Complementar. 

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa 

de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 

vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

19.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta; 

19.1.2.  Apresentar documentação falsa; 

19.1.3.  Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4.  Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5.  Não mantiver a proposta; 



19.1.6.  Cometer fraude fiscal; 

19.1.7.  Comportar-se de modo inidôneo. 

19.1.7.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a 

declaração falsa quanto às condições de participação, 

quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 

os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo 

após o encerramento da fase de lances. 

19.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, às seguintes sanções: 

19.2.1. Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

19.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

19.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 

de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

19.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o 

dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

19.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacoes@cefet-rj.br (fazendo referência ao número do Pregão) ou por 

petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Maracanã, nº 229 - Bloco 

A - Térreo - Maracanã - RJ - CEP 20.271-110, das 10h às 16h na Seção de 

Protocolo do CEFET/RJ. 

20.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas. 

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 



20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

20.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 

serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para 

consulta por qualquer interessado. 

21. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

21.1. Os licitantes deverão apresentar a Declaração de Sustentabilidade Ambiental 

assinada, conforme estabelece o art. 6º e seus incisos da Instrução Normativa 

nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG), de acordo com o modelo do Anexo III. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.   

22.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

22.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 

o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação.  

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável 

por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente na Administração. 

22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 



22.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos 

e/ou obtidos no endereço Avenida Maracanã, nº 229 - Bloco A - Sala 206 - 

Maracanã – RJ (Departamento de Administração), nos dias úteis, no horário 

das 10h às 12h e das 13h às 16h, mesmo endereço e período no qual os 

autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados. 

22.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.10.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

22.10.2. ANEXO II - Modelo de Proposta; 

22.10.3. ANEXO III - Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental; 

22.10.4. ANEXO IV - Dados Cadastrais da Empresa; 

22.10.5. ANEXO V – Cronograma Físico-Financeiro; 

22.10.6. ANEXO VI – Relatórios de Resultados; 

22.10.7. ANEXO VII – Modelo de Edital; 

22.10.8. ANEXO VIII – Minuta de Termo de Contrato. 

 

Rio de Janeiro, ......... de ................................. de 2017. 

 

 

Assinatura da autoridade competente 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
CELSO SUCKOW DA FONSECA 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2017 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTÍNUO 

 Processo Administrativo n.º 23063.000319/2017-23 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de serviço técnico especializado objetivando a realização de 

concurso para preenchimento de vagas oferecidas pelo Centro Federal de 

Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ – para 

ingresso de alunos no ano letivo de 2018, em seus campi de Angra dos Reis, 

Itaguaí, Maracanã, Maria da Graça, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis 

e Valença, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

Contratação de serviço técnico especializado 

objetivando a realização de concurso público 

para seleção de alunos que ingressarão, em 

2018, nos Cursos de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio nos campi Angra dos 

Reis, Itaguaí, Maracanã, Maria da Graça, 

Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis e 

Valença do CEFET/RJ. 

Candidato 
 

15.000  
 

56,11 841.650,00 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A cada ano, o CEFET/RJ oferece um conjunto de vagas distribuídas por seus 

campi/cursos/turnos, para serem preenchidas por pessoas que já tenham 

concluído o Ensino Fundamental.  Como o número de candidatos é sempre 

muito superior ao número de vagas oferecidas, o CEFET/RJ se vê obrigado a 

realizar um processo seletivo que implica em uma estrutura, a qual a Instituição 

não possui. Sendo assim, ocorre a necessidade de contratação de uma 

empresa com essa expertise. 



3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.1. Os serviços a serem contratados classificam-se como comuns, nos termos do 

parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520, de 2002. 

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto 

n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, 

instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão 

licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo 

plano de cargos. 

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados 

da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 

caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

4. DOS CURSOS E VAGAS OFERECIDAS  

4.1. Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrado nos 

Campi Itaguaí, Maracanã, Maria da Graça, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, 

Petrópolis e Valença ou concomitância externa ao Ensino Médio no 

Campus Angra dos Reis. 

 CAMPUS ANGRA DOS REIS 

 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS TOTAL 
DE 

VAGAS 
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE 

Controle e Processos 
Industriais 

Mecânica - 40 - 40 80 

TOTAL 80 

CAMPUS ITAGUAÍ 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS TOTAL 
DE 

VAGAS 
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE 

Controle e Processos 
Industriais 

Mecânica - 40 - 40 80 

TOTAL 80 

CAMPUS MARACANÃ 

 
ÁREAS  PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS TOTAL 
DE 

VAGAS 
1º ANO 

MANHÃ TARDE 

Construção Civil Edificações 32 32 64 

Geomática Meteorologia 32 - 32 

Controles e Processos 

Industriais 

Eletrônica 32 32 64 

Eletrotécnica 32 32 64 

Mecânica 32 32 64 

Informática Informática 32 32 64 

Saúde Segurança do trabalho - 32 32 

Gestão Administração 32 - 32 

Telecomunicações Telecomunicações - 32 32 

Turismo Guia de Turismo - 32 32 

TOTAL 480 

CAMPUS NOVA IGUAÇU 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS TOTAL 
DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNO INTEGRAL (MANHÃ E TARDE) 

Indústria Automação Industrial 36 36 

Informática Informática 36 36 

Saúde  Enfermagem 36 36 

Telecomunicações Telecomunicações 36 36 

TOTAL 144 

    



 

CAMPUS MARIA DA GRAÇA 

 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS TOTAL 
DE 

VAGAS 
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE 

Informática Automação Industrial 28 - 28 - 56 

Saúde Segurança do Trabalho 28 - 28 - 56 

TOTAL 112 

CAMPUS NOVA FRIBURGO 

 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS TOTAL 
DE 

VAGAS 
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE 

Informática Informática Industrial - 40 - 40 80 

TOTAL 80 

CAMPUS PETRÓPOLIS 

 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS TOTAL 
DE 

VAGAS 
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE 

Telecomunicações Telecomunicações - 36 - 36 72 

TOTAL 72 

CAMPUS VALENÇA 

 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS TOTAL 
DE 

VAGAS 
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE 

Produção Alimentícia Agroindústria - 40 - 40 80 

TOTAL 80 

 
4.2. Os quadros de vagas acima discriminados representam a tendência do 

momento atual. Poderão, no entanto, sofrer modificações, quer em função da 

criação de novos cursos ou fechamento de cursos, quer por alteração na 

quantidade de vagas dos cursos já oferecidos. 

5. DOS TIPOS DE PROVAS 

5.1. As provas de concurso para os Cursos de Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio nos campi Angra dos Reis, Itaguaí, Maracanã, Maria da graça, 

Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis e Valença, serão realizadas em duas 

fases. A 1ª fase constará de prova objetiva contendo 40 (quarenta) questões. A 

2ª fase constará de uma redação e de uma prova discursiva de Matemática, 

com 10 questões. 

6. DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DOS CONCURSOS 

CONCURSO 
Isenção da 

taxa de 
inscrição 

 
Inscrição 

Prova de 
1ª fase  

Prova de 
2ª fase 

Cursos de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio nos campi 
Angra dos reis, Itaguaí, Maracanã, 
Maria da Graça, Nova Friburgo, 
Nova Iguaçu, Petrópolis e Valença. 

10 a 
14/07/2017 

10 a 
31/07/2017 

02/11/2017 15/11/2017 

 
6.1. As datas acima discriminadas poderão sofrer modificações em função de 

dificuldades futuras que o CEFET/RJ venha a encontrar para sua manutenção. 

 



7. DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

7.1. Será cobrada de cada candidato ao Concurso uma taxa de custeio: 

CONCURSO 
Valor da taxa de 

inscrição 

Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
nos campi Angra dos Reis, Itaguaí, Maracanã, Maria da 
Graça, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis e Valença. 

75,00 

 

7.2. Haverá isenção para aqueles que requererem a solicitação de isenção de taxa 

de inscrição e comprovadamente não apresentarem condições financeiras que 

permitam pagar os referidos valores. 

8. DA PREVISÃO DO NÚMERO DE CANDIDATOS 

8.1. O número de candidatos dos concursos varia a cada ano; no entanto, com base 

no quantitativo das inscrições contabilizadas nos anos anteriores, é possível 

estimar a seguinte previsão de candidatos inscritos: 

CONCURSO Previsão de candidatos 
inscritos (*) 

Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
nos campi Angra dos Reis, Itaguaí, Maracanã, Maria da 
Graça, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis e Valença. 

15.000 (quinze mil) 

(*) Esta previsão inclui os inscritos com isenção de taxa.  

9. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

9.1. A empresa contratada deverá desenvolver as atividades inerentes ao concurso, 

sendo responsável pela sua execução, conforme descrição a seguir: 

ITEM DE 
REFERÊNCIA 

COMPETÊNCIA DA EMPRESA CONTRATADA 

1. EDITAL DO 
CONCURSO 

 Elaboração do Edital, em conjunto com a Coordenação de 
Concursos do CEFET/RJ (CCONC); 

 Divulgação do Edital no seu site. 

2. MANUAL DO 
CANDIDATO 

 Divulgação do Manual no seu site. 

3. ISENÇÃO DA 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

 Elaboração do modelo de requerimento de isenção da taxa 
de Inscrição em conjunto com o CEFET/RJ; 

 Recebimento dos pedidos de isenção de acordo com 
cronograma de atividades de realização do Concurso; 

 Análise dos processos de pedido de isenção, segundo os 
critérios definidos pelo CEFET/RJ, fazendo sua triagem e 
encaminhando o resultado de aceitação dos pedidos à 
apreciação do Coordenador Geral do Concurso; 

 Divulgação do resultado dos processos de pedido de 
isenção no seu site. 



 

4. INSCRIÇÕES  Elaboração da Ficha de Inscrição online, conforme o 
modelo determinado pelo CEFET/RJ; 

 Realização das inscrições de acordo com critérios e 
cronograma de atividades de realização do Concurso; 

 Desenvolvimento dos serviços de informática necessários à 
composição dos bancos de dados inerentes ao processo de 
realização do Concurso, em todas as suas etapas, a partir 
dos candidatos inscritos; 

 Disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição 
para cada um dos candidatos inscritos até a data estipulada 
no § 2º do Art. 7º do Edital do Concurso. Nessa confirmação 
deverá constar as informações sobre o grupo de cotas no 
qual candidato está enquadrado; 

 Divulgação da listagem de homologação das inscrições;  
 Divulgação no site da empresa de todas as informações 

sobre locais e horários das provas na data prevista no 
edital; 

 Manutenção, durante toda a vigência do concurso, de 
escritório, no município do Rio de Janeiro, visando 
atendimento aos candidatos; 

 Tratamento de dados relacionados a alunos inscritos e perfil 
sociocultural. 

5. LOCAL DE 
REALIZAÇÃO DA 
PROVA (1ª FASE) 

 Obtenção dos espaços físicos onde se realizará a prova de 
1a fase, podendo ser utilizado, sempre que comportar o 
número de candidatos, o espaço do CEFET/RJ, cedido sem 
cobrança de aluguel para a contratada;  

 Informação ao CEFET/RJ do(s) local(ais) de realização da 
prova de 1a fase. 

6. DIVULGAÇÃO DO 
LOCAL DE PROVA 

      (1ª FASE) 

 Divulgação, em seu site, do(s) local(ais) de realização da 
prova aos candidatos. 

7. ELABORAÇÃO DA 
PROVA OBJETIVA 
(1ª FASE) 

 Impressão de cartão-resposta do candidato, folha de 
presença e ata de registro de ocorrências a serem utilizados 
nos dias de aplicação da prova; 

 Impressão colorida dos cadernos de questões da prova, 
conforme padrão orientado pelo setor de programação 
visual, sendo proibida de terceirizar essa tarefa; 

 Empacotamento dos cadernos de questões da prova e 
guarda em sacolas lacradas. 

OBS.: A elaboração das questões da prova ficará a cargo 
do CEFET/RJ  

8. APLICAÇÃO DA 
PROVA OBJETIVA  

     (1ª FASE) 

 Contratação, coordenação e remuneração das pessoas que 
trabalharão na aplicação e fiscalização da prova de 1ª fase 
do processo seletivo, obedecidas as orientações de equipe, 
as quantidades e valores, estabelecidos nos subitens 14.10 
a 14.13 deste Termo de Referência; 

 Disponibilização, em cada sala de realização da prova, de 
sacos de segurança para que os candidatos coloquem os 
celulares durante a realização das mesmas; 

 Utilização de detectores de metal para triagem nas portas 
dos banheiros; 

 Contratação e remuneração das equipes de apoio 
estipuladas pelos locais de prova (administradores de 
prédios, porteiros, seguranças, serventes etc..., inclusive 



nos campi do CEFET/RJ); 
 Distribuição e entrega dos cadernos de questões da prova 

para aplicação nos locais definidos; 
 Aplicação da prova; 
 Obtenção de todo o material de limpeza e higiene 

necessário à aplicação da prova; 
 Divulgação, em seu site, no prazo máximo de 2 (duas) 

horas após o término da prova, do gabarito oficial; 
 Escaneamento e disponibilização, no site, dos cartões 

respostas dos candidatos e do caderno de questões; 
 Correção dos cartões-resposta dos candidatos e geração de 

listagem das notas no sistema informatizado. 

9. DIVULGAÇÃO 
DOS 
RESULTADOS DA 
PROVA DE 1ª 
FASE 

 Divulgação, em seu site, da relação de candidatos 
aprovados na 1ª fase, obedecendo aos critérios do Edital 
(listagem por ordem alfabética e por ordem de 
classificação);  

 Divulgação da alocação dos candidatos classificados para 
as provas de 2ª fase. 

10. LOCAL DE 
REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS DA 2a 
FASE 

 Obtenção dos espaços físicos onde se realizarão as provas 
de 2a fase, podendo ser utilizado, sempre que comportar o 
número de candidatos, o espaço do CEFET/RJ, cedido sem 
cobrança de aluguel para a contratada; 

 Informação ao CEFET/RJ do(s) local(ais) de realização das 
provas de 2a fase. 

11. DIVULGAÇÃO DO 
LOCAL DE 
REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS DA 2a 
FASE 

 Divulgação, em seu site, do(s) local(ais) de realização das 
provas aos candidatos. 

 
 

12. ELABORAÇÃO 
DAS PROVAS 
DISCURSIVAS (2ª 
FASE) 

 Impressão colorida dos cadernos de questões das provas, 
conforme padrão orientado pelo setor de programação 
visual, sendo proibida de terceirizar essa tarefa; 

 Empacotamento dos cadernos de questões das provas e 
guarda em sacolas lacradas; 

 Impressão dos cadernos de respostas (personalizados e 
desidentificados por processos de informática, que serão 
utilizados pelos candidatos para desenvolver as soluções 
das questões formuladas nas provas discursivas), da folha 
de presença e da ata de registro de ocorrências, a serem 
utilizados nos dias de aplicação das provas de 2a fase. 

OBS.: A elaboração das questões das provas ficará a cargo 
do CEFET/RJ 

13. APLICAÇÃO DAS 
PROVAS 
DISCURSIVAS (2a 
fase) 

 Contratação, coordenação e remuneração das pessoas que 
trabalharão na aplicação e fiscalização das provas de 2ª 
fase do processo seletivo, obedecidas as orientações de 
equipe, as quantidades e valores, estabelecidos nos 
subitens 14.10 a 14.13 deste Termo de Referência; 

 Disponibilização, em cada sala/setor de realização das 
provas, de sacos de segurança para que os candidatos 
coloquem os celulares durante a realização das mesmas; 

 Utilização de detectores de metal para triagem nas portas 
dos banheiros; 

 Contratação e remuneração das equipes de apoio 
estipulados pelos locais de provas (administradores de 



prédios, porteiros, seguranças, serventes etc., inclusive nos 
campi do CEFET/RJ); 

 Distribuição e entrega dos cadernos de questões das 
provas para aplicação nos locais definidos; 

 Aplicação das provas; 
 Obtenção de todo o material de limpeza e higiene 

necessário à aplicação das provas; 
 Divulgação, em seu site, do padrão resposta das provas 

realizadas; 
 Escaneamento e disponibilização no site dos cadernos de 

respostas dos candidatos e do caderno de questões; 
 Fornecimento de planilhas para o lançamento de notas das 

provas corrigidas; 
 Processamento e geração de listagem das notas das provas 

de 2a fase no sistema informatizado e encaminhamento ao 
CEFET/RJ. 

14. DIVULGAÇÂO 
DAS NOTAS 

 Divulgação, no site, das notas obtidas pelos candidatos na 
realização das provas da 2a fase, obedecendo aos critérios 
do Edital. 

15. PEDIDO DE 
REVISÃO DE 
PROVA 

 Elaboração da Ficha (online) de Pedido de Revisão de 
Correção de Prova; 

 Localização e resgate da prova do candidato no local de 
guarda 

 Encaminhamento dos requerimentos, com as respectivas 
provas dos candidatos, para o Coordenador Geral do 
Concurso no CEFET/RJ; 

 Fornecimento das planilhas para o lançamento de notas das 
provas revistas pela banca examinadora; 

 Processamento da revisão das notas das provas de 2a fase 
no sistema informatizado. 

16. DIVULGAÇÃO DA 
CLASSIFICAÇÃO 
DOS 
CANDIDATOS 

 Processamento do programa de cálculo das notas finais dos 
candidatos, de acordo com o Edital, e geração de listagem 
da classificação no Concurso; 

 Divulgação, no site, da relação de candidatos classificados 
no Concurso, obedecendo aos critérios do Edital (listagem 
por ordem alfabética e por ordem de classificação). 

17. MATRÍCULA DOS 
CANDIDATOS 
APROVADOS E 
CLASSIFICADOS 
PARA 
PREENCHIMENTO 
DAS VAGAS 

 Fornecimento das listagens de matrícula com os dados 
solicitados pelo CEFET/RJ. 

18. DIVULGAÇÃO DA 
2a CONVOCAÇÃO 
PARA 
PREENCHIMENTO 
DE VAGAS EM 
DECORRÊNCIA 
DE 
FALTA/DESISTÊN
CIA DE 
MATRÍCULA 

 Processamento da 2a convocação para preenchimento de 
vagas em decorrência de falta/desistência de matrícula e, 
quando for o caso, remanejamento de candidatos; 

 Divulgação, no site, da relação de candidatos convocados e 
remanejados no Concurso, obedecendo aos critérios do 
Edital (listagem por ordem alfabética e por ordem de 
reclassificação). 



 

19. MATRÍCULA DOS 
CANDIDATOS DA 
2ª CONVOCAÇÃO 
PARA 
PREENCHIMENTO 
DE VAGAS  

 Fornecimento das listagens de matrícula dos candidatos da 
2ª convocação para preenchimento de vagas com os dados 
solicitados pelo CEFET/RJ. 

20. DIVULGAÇÃO DA 
3a CONVOCAÇÃO 
PARA 
PREENCHIMENTO 
DE VAGAS EM 
DECORRÊNCIA 
DE 
FALTA/DESISTÊN
CIA DE 
MATRÍCULA 

 Processamento da 3a convocação para preenchimento de 
vagas em decorrência de falta/desistência de matrícula; 

 Divulgação, no site, da relação de candidatos convocados 
no Concurso, obedecendo aos critérios do Edital (listagem 
por ordem alfabética e por ordem de reclassificação). 

21. MATRÍCULA DOS 
CANDIDATOS DA 
3ª CONVOCAÇÃO 
PARA 
PREENCHIMENTO 
DE VAGAS 

 Fornecimento das listagens de matrícula dos candidatos da 
3ª convocação para preenchimento de vagas com os dados 
solicitados pelo CEFET/RJ; 

 Fornecimento de arquivo separado com os dados cadastrais 
de todos os alunos aprovados. 

22. TRATAMENTO DE 
DADOS 

 Processamento de dados e geração de relatórios segundo 
indicadores fornecidos pelo CEFET/RJ 

23. RELATÓRIO DE 
FINALIZAÇÃO DO 
CONCURSO 

 Encaminhamento ao CEFET/RJ do relatório-síntese da 
realização do Concurso, assim como de todos os relatórios 
solicitados e especificados nos demais anexos. 

 

24. DO SUPORTE 
JURÍDICO 

 A contratada se obriga a dar, por tempo indeterminado, ao 
CEFET/RJ, todo suporte jurídico necessário, para atender 
demandas judiciais provenientes do Processo Seletivo 
objetivo do contrato. 

9.2. Na prestação dos serviços, a contratada deverá observar os critérios descritos 

neste Termo de Referência e nos demais anexos do Edital. 

9.3. A contratada assumirá todos os gastos dos serviços a serem prestados. 

10. DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO SERVIÇO TÉCNICO A 

SER CONTRATADO 

10.1. Tendo em vista a impossibilidade de se conhecer de antemão o número real 

de candidatos, a razão entre o valor global apresentado pela empresa e o 

número estimado de candidatos será denominada valor unitário de 

referência e servirá de base para o pagamento dos serviços prestados. Tal 

pagamento será determinado pelo produto entre esse valor unitário de 

referência e o número de candidatos efetivamente inscritos. 

10.2. Pela realização dos serviços, a contratada receberá da seguinte forma o valor 

estipulado no processo de licitação: 

10.2.1. 25% (vinte e cinco por cento) 10 dias após o encerramento das 

inscrições; 



10.2.2. 25% (vinte e cinco por cento) 10 dias após a aplicação da prova de 

1ª fase; 

10.2.3. 50% (cinquenta por cento) 10 dias após a matrícula da 3ª 

convocação e entrega dos relatórios finais. 

11. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

11.1. Para o Concurso de Seleção de Candidatos para os Cursos de Educação 

Profissional de Nível Médio, será considerada vencedora entre as empresas 

convidadas, aquela que apresentar o MENOR VALOR GLOBAL para a 

prestação dos serviços contratados cuja planilha de custos seja aprovada pela 

CCONC. 

12. DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.1. Durante a fase de habilitação, o licitante deverá apresentar no mínimo 01 

(um) atestado ou declaração de capacidade técnica, em papel timbrado, 

expedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. (Inciso II, art. 

30 da Lei 8666/93). 

12.1.1. A empresa deverá comprovar já ter efetuado concurso público 

com, pelo menos, 10.000 (dez mil) candidatos participantes. 

12.1.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade do(s) atestado(s) apresentado(s), 

podendo o pregoeiro fazer diligências junto à empresa sempre que 

julgar necessário. 

12.2. O licitante também deverá apresentar, na fase de habilitação, declaração 

de que possui o maquinário necessário à impressão colorida dos 

cadernos de questões de ambas as etapas do concurso ou de que irá 

possuir contrato para fechamento de uma gráfica durante todo o 

processo de impressão das provas. 

13. DO ESCRITÓRIO NO RIO DE JANEIRO 

13.1. Até o momento da assinatura do contrato a Contratada deverá ter 

instalado um escritório de representação no município do Rio de 

Janeiro, com endereço e telefones fixos, apto a atender as demandas 

dos candidatos, sendo vedada a utilização de endereço residencial para 

esse fim. 

13.2. A existência deste escritório deve perdurar durante todo o Processo Seletivo, 

isto é, pelo menos até o final das matrículas da 3ª convocação. 



13.2.1. A empresa deverá apresentar comprovante de propriedade ou de 

locação de espaço físico, que será visitado por uma equipe do 

CEFET/RJ para averiguação da veracidade. 

13.2.2. Esta exigência se faz necessária para viabilizar o atendimento dos 

candidatos, uma vez que a quase totalidade reside no município do 

Rio de Janeiro e, na necessidade de recorrer à empresa para 

solucionar problemas de inscrição, quando esta não é do mesmo 

município, são obrigados a realizar ligações interurbanas, que, em 

função de sua natureza, se apresentam demoradas e, 

consequentemente incompatíveis com o perfil de aproximadamente 

70% (setenta por cento) dos candidatos, pertencentes a famílias de 

baixa renda. 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. A contratada deverá observar as especificações indicadas pelo CEFET/RJ 

nos impressos a serem utilizados no Concurso, garantindo a preservação da 

imagem institucional do CEFET/RJ no material a ser divulgado e/ou entregue 

aos candidatos. 

14.2. O valor da taxa a ser cobrado dos candidatos pela Contratada no concurso 

obedecerá, obrigatoriamente, aquele especificado pelo CEFET/RJ. 

14.3. Em um prazo de 10 (dez) dias úteis após o término do processo das 

inscrições do concurso, a Contratada se obriga a enviar à CCONC – 

Coordenação de Concursos do CEFET/RJ –, em mídia, com arquivo 

formato xls, o banco de dados relativo ao mesmo. A Contratada se obriga, 

ainda, após o término das inscrições do concurso, a enviar à CCONC – 

Coordenação de Concursos - todas as fichas de inscrição dos candidatos. 

14.4. Os procedimentos com relação à elaboração das questões das provas 

estarão a encargo do CEFET/RJ. 

14.5. A contratada receberá no CEFET/RJ, os originais dos cadernos de questões 

para providenciar sua impressão colorida, tomando todos os cuidados 

inerentes ao sigilo, sendo, inclusive, proibida de terceirizar essa função. 

14.6.  A contratada deverá possuir o maquinário necessário à impressão colorida 

dos cadernos de questões de ambas as etapas do concurso ou possuir 

contrato para fechamento de uma gráfica durante todo o processo de 

impressão das provas. 

14.7.  Durante todo o Processo Seletivo, isto é, pelo menos até o final das 

matrículas da 3ª convocação, a contratada deverá possuir, no município do 

Rio de Janeiro, um escritório de representação, com endereço e telefones 

fixos, apto a atender as demandas dos candidatos, sendo vedada a utilização 

de endereço residencial para esse fim. 

14.8. As provas deverão ser realizadas em locais seguros e de fácil acesso. 



14.9. Caso exista interesse da Contratada, as provas que apresentarem uma 

quantidade de candidatos compatível com a capacidade poderão ser 

realizadas nas dependências dos campi do CEFET/RJ, desde que haja 

disponibilidade.  

14.10. Na aplicação de todas as provas, a Contratada se obriga a manter em cada 

sala de prova um número de fiscais que obedeça à relação 

20
fiscaisdeºn

candidatosdeºn
 . 

14.11. Na aplicação das provas, a Contratada se obriga, também, a manter pessoal 

de apoio nos corredores, na razão de dois componentes para cada conjunto 

de 5 (cinco) salas, além de um fiscal auxiliar em cada banheiro, responsável 

por passar o detector de metais. 

14.12. Na fiscalização de provas, a Contratada contará, obrigatoriamente, para cada 

local de aplicação, com uma equipe formada de: 

- para cada andar, um chefe responsável pela equipe do andar; 

- para cada bloco, um chefe responsável pela equipe do bloco; 

- para cada local, um chefe responsável pelas equipes de todos os blocos; 

- um médico ou um enfermeiro. 

14.13. Todas as funções citadas nos subitens 14.10 a 14.12 deverão ter como 

remuneração, no mínimo, o valor médio praticado nos concursos realizados 

no município do Rio de Janeiro, conforma tabela abaixo: 

FUNÇÃO VALOR LÍQUIDO (R$) 

FISCAL DE SALA  110,00 

FISCAL DE CORREDOR  90,00 

CHEFE DE ANDAR 300,00 

CHEFE DE BLOCO 400,00 

CHEFE DE LOCAL 700,00 

MÉDICO/ENFERMEIRO 300,00 

  

14.14. Caso a contratada deixe de cumprir, em alguma das etapas de aplicação de 

provas (1ª fase ou 2ª fase) as condições estabelecidas nos subitens 14.10, 

14.11, 14.12 e 14.13, mesmo que tenha obtido êxito na realização dessas 

ações, sofrerá, para cada descumprimento, a aplicação de uma multa no valor 

de 10% (dez por cento) do valor global do item. 

14.15. Durante a realização das provas, é responsabilidade da Contratada 

providenciar todas as medidas necessárias à manutenção do prédio (água, 

luz, etc.). 

14.16. Na aplicação das provas, a contratada se responsabilizará pelo pagamento da 

equipe de apoio, cujas quantidades e valores serão determinados pela 

instituição que está cedendo o espaço (administrador, porteiros, vigilantes e 

serventes) que manterá, obrigatoriamente, os ambientes limpos, inclusive 

banheiros, durante a realização do evento. Ficará, ainda, sob 

responsabilidade da contratada o material necessário (papel higiênico, papel 

toalha, desinfetante, sabonete, etc.). 



14.17. É responsabilidade da Contratada providenciar toda a documentação 

pertinente à realização das provas, como listas de frequência, atas de 

aplicação de provas, etc. 

14.18. A empresa contratada se responsabilizará pela disponibilização de sacos de 

segurança em cada sala, para que os candidatos coloquem seus celulares 

durante a aplicação das provas. 

14.19. Tomados os devidos cuidados que a função requer na formação das equipes 

de fiscalização das provas (escolaridade mínima de ensino médio, entre 

outros requisitos), a Contratada tem total liberdade para a escolha das 

pessoas, podendo, inclusive, se assim desejar, utilizar servidores do 

CEFET/RJ. 

14.20. Caso existam candidatos deficientes físicos ou visuais, a Contratada se 

obriga a tomar todas as medidas necessárias para que os mesmos possam 

realizar a prova. 

14.21. No caso de candidatos deficientes visuais que tenham dificuldade de 

visualizar a prova com a letra no corpo 24, a Contratada se obriga a 

providenciar não só ledores, na relação de um para cada candidato, mas 

também a gravação de cada um desses casos. 

14.22. No caso de candidatos deficientes auditivos que tenham dificuldade de leitura 

da prova, a contratada se obriga a providenciar intérpretes de LIBRAS, na 

relação de um para cada candidato, mas também a filmagem de cada um 

desses casos. 

14.23. Após o processo de leitura dos cartões-resposta de 1ª fase e do tratamento 

de informática para a atribuição dos pontos correspondentes, a contratada 

providenciará o escaneamento dos cartões respostas, disponibilizando-os 

para os candidatos. 

14.24. Após a correção das provas discursivas, caberá à contratada efetuar o 

escaneamento dos cadernos de respostas dos candidatos, disponibilizando-

os para visualização junto com a relação das notas atribuídas na correção. 

14.25. A empresa contratada se encarregará do recolhimento dos pedidos de 

recursos impetrados contra a correção das provas.  

14.26. Após a análise dos recursos, da nova correção das provas discursivas e do 

correspondente lançamento das notas pelo CEFET/RJ, caberá à contratada 

efetuar o tratamento de informática necessário à elaboração da listagem de 

classificação. 

14.27. A Contratada fornecerá à CCONC – Coordenação de Concursos do 

CEFET/RJ - em arquivo xls todos os dados dos candidatos aprovados na 

segunda fase do processo seletivo.  

14.28. Ao final do tratamento de informática anteriormente citado, a Contratada 

enviará à CCONC – Coordenação de Concursos do CEFET/RJ - em mídia, 

com arquivo formato xls, o relatório com o resultado final. 



14.29. Em todas as fases do Concurso, a Contratada se responsabilizará por 

receber e responder, através de sua representação nas Unidades de Ensino 

do respectivo Concurso, a todos os recursos dirigidos à CCONC – 

Coordenação de Concursos do CEFET/RJ - no prazo estipulado pelo Edital. 

14.30. A Contratada não poderá repassar a terceiros quaisquer informações do 

banco de dados do concurso em questão. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis; 

15.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

15.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

15.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 

fornecida pela Contratada. 

15.6. Não permitir que os funcionários da Contratada executem o serviço em 

desacordo com o pré-estabelecido. 

15.7. Assegurar o acesso das pessoas credenciadas pela Contratada ao 

CEFET/RJ. 

15.8.  Impedir a interferência de terceiros, estranhos ao Contrato. 

15.9. Fiscalizar, periodicamente, a programação dos serviços, regulamentos e 

orientações pertinentes, tendo a Fiscalização livre acesso aos Postos de 

inscrição. 

15.10. Inspecionar junto aos representantes da Contratada, no dia da prova, a 

inviolabilidade das sacolas lacradas, que serão por ela levadas aos locais de 

aplicação, acompanhando essa entrega. 

15.11. Efetuar os procedimentos relativos à elaboração das questões das provas. 



16. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

16.1. A Contratada receberá o valor acordado em parcelas, conforme discriminado 

na tabela abaixo: 

ITEM PARCELA DATA (*) DESEMBOLSO (%) 

1 

1ª 
10(dez) dias após o encerramento das 

inscrições 
25 

2ª 
10 (dez) dias após a aplicação da prova de 1ª 

fase 
25 

3ª 
10 (dez) dias após a matrícula da 3ª 

convocação e entrega dos relatórios finais 
50 

 
(*) Estas datas correspondem à expectativa de concretização dos cronogramas de 

Concurso. Quaisquer alterações nesses cronogramas implicarão correspondentes 

alterações nas datas de desembolso aqui previstas. 

17. DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

18. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

18.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos 

os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as 

demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 

objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade 

do contrato. 

19. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

19.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 

recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 

devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, 

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 

1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

19.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

19.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

19.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos 

mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, 

quando for o caso. 



19.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, 

deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 

adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 

os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

19.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá 

ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a 

relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo 

de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

19.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 

cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

19.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e 

responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de 

sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 

artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

19.9. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV 

(Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for pertinente à contratação. 

19.10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 

ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei 

nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 

20.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

20.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 



20.1.5. Cometer fraude fiscal; 

20.1.6. Não mantiver a proposta. 

20.2.  A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

20.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

20.2.2. Multa moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite máximo 

de 10 % (dez por cento);  

20.2.3. Multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

20.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no 

mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma 

proporcional à obrigação inadimplida; 

20.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou 

entidade Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

20.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

20.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados; 

20.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, a Contratada que: 

20.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

20.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

20.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 



20.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

20.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o 

dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade. 

20.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 



ANEXO II 
 

 

 MODELO DE PROPOSTA 

 

 EMPRESA: 

 CNPJ: 

 ENDEREÇO: 

 CIDADE/ESTADO: 

 TELEFONE: 

 E-MAIL PARA RECEBIMENTO DE EMPENHO: 
 

Para fins de Pagamento: 
 

 Banco: __________   Agência:__________   C/Corrente: ________________ 
 
Prazo de validade da proposta:________________ dias. 
 
Prazo de execução do serviço contratado:_________________ dias a partir da 
assinatura do Contrato. 
 
Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de 
qualquer natureza resultante da execução do objeto licitado, considerando o serviço a 
ser executado para o CEFET/RJ. 
 

 
Declaramos ainda que concordamos com todos os termos do Edital do Pregão 
Eletrônico Nº 20/2017 e seus anexos. 
 

Item Especificação Unidade Quantidade R$/Unidade R$Total 

1 Descrição do item     

   
 
Preço Total por Extenso: 
 
 
 

Local, __________ de ____________ de 2017. 
 
 
 

___________________________________________________ 
Representante Legal da Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° ___/2017  

PROPONENTE:_________________________  

ENDEREÇO:___________________________  

CNPJ:_____________________FONE/FAX:(0xx)____________  

 

 

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico Nº ___/2017, instaurado 

pelo CEFET-RJ, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade 

socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.  

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões 

pertinentes dos órgãos competentes e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao 

que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro 

de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).  

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da 

Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.  

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

_______de______________de 2017. 

Nome: 

RG/CPF: 

Cargo: 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

 
   

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 
 

 

Razão Social: _____________________________________ 

 CNPJ/MF: _______________ 

  Endereço: __________________________________________ 

  Tel/Fax: _______________ 

  CEP: ____________________ 

  Cidade: __________________________ UF: __________ 

 E-mail: _________________________________________ 

  Banco: ____________ Agência: _____________ c/c: ________________ 

 

Dados do Representante Legal da Empresa: 

 Nome:________________________________________________________ 

 Endereço:_____________________________________________________ 

 CEP:_________________Cidade:________________________UF:_______ 

  CPF/MF:________________________Cargo/Função:__________________ 

  Cart.ldent nº:___________________________Expedido por: ____________ 

  Naturalidade:____________________Nacionalidade:___________________ 

Estado civil: ______________________________________________________________ 

 

 

 

_______________ASSINATURA________________ 
 [Nome do Representante Legal da Empresa] 

sócio, dirigente, proprietário ou procurador da Licitante,  
Cargo / Telefone 

 



ANEXO V– CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 

 
- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 
 

ITEM I – PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO 
 
 

A contratada receberá o valor acordado em parcelas, conforme discriminado na tabela 
abaixo: 
 

ITEM PARCELA DATA (*) DESEMBOLSO (%) 

1 

1ª 
10(dez) dias após o encerramento das 

inscrições 
25 

2ª 
10 (dez) dias após a aplicação da prova de 1ª 

fase 
25 

3ª 
10 (dez) dias após a matrícula da 3ª 

convocação e entrega dos relatórios finais 
50 

 
(*) Estas datas correspondem à expectativa de concretização dos cronogramas de 

Concurso. Quaisquer alterações nesses cronogramas implicarão correspondentes 
alterações nas datas de desembolso aqui previstas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO VI 

 
PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTES AOS PERFIS SOCIOCULTURAIS DOS 

CANDIDATOS (FORMATAÇÃO EM EXCEL) E INDICADORES A SEREM CONSIDERADOS 
NA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DOS RESULTADOS DOS CONCURSOS 

 
 

Além do relatório apresentado após finalização de inscrição dos candidatos aos 
Concursos, conforme especificado no Anexo IV, deverão ser encaminhados à CCONC, no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis, após a divulgação do resultado final, os seguintes relatórios por 
concurso: 
 

1. Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrado ao Ensino Médio nas 

modalidades Integrado ao Ensino Médio nos campi Itaguaí, Maracanã, Maria da Graça, Nova Friburgo, 
Nova Iguaçu, Petrópolis e Valença ou Concomitância Externa ao Ensino Médio, do campus de Angra dos 
Reis. 

OBSERVAÇÃO GERAL: Os dados de perfil sociocultural e os indicadores de resultados abaixo 
relacionados deverão ser considerados em relação a cada uma das Unidades de Ensino, a 
saber: 
A. Unidade de Ensino Maracanã 
B. Unidade de Ensino Nova Iguaçu  
C. Unidade de Ensino Maria da Graça  
D. Unidade de Ensino Nova Friburgo 
E. Unidade de Ensino Petrópolis 
F. Unidade de Ensino Itaguaí 
G. Unidade de Ensino Angra dos Reis 
H. Núcleo Avançado de Valença 

 

 
1.1. PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTES AOS PERFIS SOCIOCULTURAIS 
 
EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CANDIDATOS INSCRITOS 
 Número e percentual correspondente a cada questão 

 
EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CANDIDATOS INSCRITOS, COM ISENÇÃO DE TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
 Número e percentual correspondente a cada questão 
 
EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS 
 Número e percentual correspondente a cada questão 
 Número e percentual correspondente a cada questão por „curso de preferência‟ 
 
EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS, COM ISENÇÃO DE TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
 Número e percentual correspondente a cada questão 
 Número e percentual correspondente a cada questão por „curso de preferência‟ 
 

 

1.2. RELATÓRIO DE RESULTADOS APÓS REALIZAÇÃO DA PROVA DE 1ª FASE  
  
 Número de candidatos inscritos 
 Número e percentual de candidatos presentes (que realizaram a prova) 
 Número e percentual de candidatos faltosos 
 Mínimo de pontos, máximo de pontos e média aritmética de pontos obtidos pelos candidatos 

em cada disciplina da prova de 1ª fase; desvio padrão  
 Número e percentual de candidatos com nota zero por disciplina da prova de 1ª fase 
 Número e percentual de candidatos eliminados (cálculo efetuado sobre os candidatos 

presentes) 
 Número e percentual de candidatos habilitados à 2ª fase 



 Mínimo de pontos, máximo de pontos e média aritmética de pontos obtidos pelos candidatos 
habilitados à 2ª fase em cada disciplina de 1ª fase; desvio padrão 

 Relação candidato/vaga (considerado o total de habilitados à 2ª fase) 
 
 
1.3. RELATÓRIO DE RESULTADO APÓS REALIZAÇÃO DA PROVA DE 2ª FASE  
 

 Número de candidatos habilitados à prova de 2ª fase 
 Número e percentual de candidatos presentes (que realizaram a prova) 
 Número e percentual de candidatos faltosos 
 Mínimo de pontos, máximo de pontos e média aritmética de pontos obtidos pelos candidatos 

em cada disciplina da prova de 2ª fase; desvio padrão 
 Número e percentual de candidatos com nota zero por disciplina da prova de 2ª fase 
 Número e percentual de candidatos eliminados (cálculo efetuado sobre os candidatos 

presentes) 
 Número e percentual de candidatos classificados 
 Mínimo de pontos, máximo de pontos e média aritmética de pontos obtidos pelos candidatos 

classificados no concurso em cada disciplina da prova de 2ª fase; desvio padrão 
 
 
1.4. RELATÓRIO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO  
 
 Número e percentual de candidatos classificados em relação ao total de inscritos 
 Número e percentual de candidatos classificados por „sexo‟ 
 Número e percentual de candidatos classificados por „cor/etnia‟ 
 Número e percentual de candidatos classificados por „tipo de escola em que cursou a última 

série do ensino fundamental‟ 
 Número e percentual de candidatos classificados por faixa etária (Até 14; De 15 a 17; De 18 

a 20; De 21 a 24; De 25 a 29; De 30 a 39; De 40 a 49; 50 e mais) 
 Número de candidatos classificados portadores de „Necessidades Especiais‟ por „Tipo‟  
 Número e percentual de candidatos classificados por „curso de preferência‟ 
 Número e percentual de candidatos classificados por „curso‟/„sexo‟ 
 Número e percentual de candidatos classificados por „curso‟/„cor/etnia‟ 
 Número e percentual de candidatos classificados por „curso‟/„tipo de escola em que cursou a 

última série do ensino fundamental‟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VII – Modelo de Edital 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 
EDITAL Nº 0XX/2017 

 
 
O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – 
CEFET/RJ, no uso de suas atribuições e em conformidade com à Lei nº 12.711/12, de 29 de 
agosto de 2012, com o Decreto nº 7.824/12, de 11 de outubro de 2012 e com a Portaria do 
Ministério da Educação nº 18/12, de 11 de outubro de 2012, torna público o presente Edital que 
contém as normas referentes ao processo seletivo para o preenchimento das vagas de 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Ano Letivo de 2018. 

 
 

TÍTULO I – DOS CAMPI E DAS MODALIDADES DE ENSINO 
 
 

1. Campi Itaguaí, Maracanã, Maria da Graça, Petrópolis e Valença – INTEGRADO, com 
duração de 4 (quatro) anos; 
2. Campi de Nova Iguaçu e Nova Friburgo – INTEGRADO, com duração de 3 (três) anos; 
3. Campus Angra dos Reis – CONCOMITÂNCIA EXTERNA, com duração de 3 (três) anos. 
 
 

TÍTULO II – DO PROCESSO SELETIVO 
 
 
Art.1

o
. O presente processo seletivo está aberto a qualquer pessoa que apresente como 

escolaridade mínima o Ensino Fundamental Completo ou esteja cursando, em 2017, o 9º ano 
(antiga 8ª série) desse nível de ensino. 
 
Art. 2º. O processo seletivo de classificação de candidatos(as) aos cursos de Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, mediante a realização de provas abrangendo as áreas de 
conhecimento da base nacional comum dos currículos do Ensino Fundamental, visa ao 
preenchimento de 512 (quinhentos e doze) vagas nos cursos do Campus Maracanã (divididas 
em 256 (duzentas e cinquenta e seis) vagas para Ampla Concorrência (AC) e 256 (duzentas e 
cinquenta e seis) vagas para atender a Lei nº 12.711/12), 144 (cento e quarenta e quatro) vagas 
nos cursos do Campus Nova Iguaçu (divididas em 72 (setenta e duas) vagas para Ampla 
Concorrência (AC) e 72 (setenta e duas) vagas para atender a Lei nº 12.711/12), 90 (noventa) 
vagas nos cursos do Campus Maria da Graça (divididas em 45 (quarenta e cinco) vagas para 
Ampla Concorrência (AC) e 45 (quarenta e cinco) vagas para atender a Lei nº 12.711/12), 40 
(quarenta) vagas no curso do Campus Nova Friburgo (divididas em 20 (vinte) vagas para Ampla 
Concorrência (AC) e 20 (vinte) vagas para atender a Lei nº 12.711/12), 36 (trinta e seis) vagas no 
curso do Campus Petrópolis (divididas em 18 (dezoito) vagas para Ampla Concorrência (AC) e 
18 (dezoito) vagas para atender a Lei nº 12.711/12), 80 (oitenta) vagas no curso do Campus 
Itaguaí (divididas em 40 (quarenta) vagas para Ampla Concorrência (AC) e 40 (quarenta) vagas 
para atender a Lei nº 12.711/12), 80 (oitenta) vagas no curso do Campus Angra dos Reis 
(divididas em 40 (quarenta) vagas para Ampla Concorrência (AC) e 40 (quarenta) vagas para 
atender a Lei nº 12.711/12) e 60 (sessenta) vagas no curso do Campus Valença (divididas em 30 
(trinta) vagas para Ampla Concorrência (AC) e 30 (trinta) vagas para atender a Lei nº 12.711/12), 
conforme discriminado no ANEXO I deste Edital. 



Art. 3º. As vagas reservadas pela Lei nº 12.711/12 serão preenchidas por candidatos(as) que 
cursaram integralmente o ensino fundamental (do 1º ao 9º ano) em escolas da rede pública de 
ensino. 

§ 1º. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) 
serão reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda per capta igual ou inferior a 1,5 
salário-mínimo (um salário-mínimo e meio). 

§ 2º. As vagas de que trata o caput deste Edital, serão preenchidas, por curso e turno, por 
auto declarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à soma de pretos, 
pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, 
segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

§ 3º. No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos nos 
parágrafos 1º, 2º, aquelas remanescentes deverão ser preenchidas por estudantes que tenham 
cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública.  

§ 4º. Nos Campi Itaguaí, Maracanã, Maria da Graça, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis 
e Valença, todas as vagas são oferecidas exclusivamente sob a forma integrada (veja definição 
no § 6º). 

§ 5º. No Campus Angra dos Reis, todas as vagas são oferecidas exclusivamente sob a 
forma de concomitância externa (veja definição no § 6º). 

§ 6º. Define-se como: 

 Integrada – A oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio de forma 
articulada ao ensino médio, planejada de modo a conduzir o aluno à habilitação 
profissional na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para 
cada aluno em um só turno (manhã ou tarde), podendo ser usado o contra-turno 
para outras atividades pedagógicas previstas no plano de curso. Em alguns 
cursos, tendo em vista a obrigatoriedade do ESTÁGIO PROFISSIONAL, poderá 
ocorrer, no 4º ano, aulas no turno da noite. 
A diplomação nessa oferta de curso só ocorre após a conclusão da prática 
profissional, na forma de projetos internos ou estágios técnicos externos. A carga 
horária mínima é de 3.200 (três mil e duzentas) horas, para as habilitações 
profissionais que exigem o mínimo de 1.000 (mil) horas, e 3.600 (três mil e 
seiscentas) horas para aqueles cujas habilitações profissionais exigem o mínimo 
de 1.200 (mil e duzentas) horas. 

 

 Concomitância Externa – A articulação entre a educação profissional técnica de 
nível médio e o ensino médio, de forma concomitante, em instituições de ensino 
distintas. Nessa modalidade de ensino, o aluno cursará no CEFET/RJ apenas a 
educação profissional técnica de nível médio, devendo cursar o ensino médio em 
outra instituição. Nessa modalidade de ensino, o aluno possuirá uma matrícula no 
CEFET/RJ e uma outra matrícula em uma outra instituição de ensino. 

 
Art. 4

o
. As vagas oferecidas para os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

encontram-se distribuídas nos oito campi, conforme discriminado nos QUADROS apresentados 
no ANEXO I deste Edital. 
 

§ 1º. Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade integrada, 
dos Campi Itaguaí, Maracanã, Maria da Graça, Petrópolis e Valença, terão duração de 4 
(quatro) anos, ministrados em regime anual, em um único turno, excluindo o período de prática 
profissional supervisionada obrigatório de no mínimo 460 (quatrocentas e sessenta) horas para o 
curso de Segurança do Trabalho e de 400 (quatrocentas) horas para os demais. Em alguns 
cursos, tendo em vista a obrigatoriedade do ESTÁGIO PROFISSIONAL, poderá ocorrer no 4º 
ano, aulas no turno da noite. 

§ 2º. Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade integrada, 
dos Campi Nova Friburgo e Nova Iguaçu, terão duração de 3 (três) anos, ministrados em 
regime anual, em dois turnos, excluindo o período de prática profissional supervisionada 
obrigatório no mínimo, 600 (seiscentas) horas para o curso de Enfermagem e de 400 
(quatrocentas) horas para os demais 



§ 3º. O curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio da modalidade 
concomitância externa, do Campus Angra dos Reis, ministrado em períodos semestrais, terá 
duração de 6 (seis) semestres, excluindo o período de estágio supervisionado obrigatório de, no 
mínimo, de 400 (quatrocentas) horas. 

 
TÍTULO III – DA INSCRIÇÃO 

 
 

Art. 5º. A inscrição para o presente processo seletivo será realizada por meio do preenchimento 
do Formulário de Pedido de Inscrição disponibilizado na página www.inqc.org.br e será 
realizada das 10 horas do dia 10 de julho de 2017 até às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de 
julho de 2017. O candidato deverá, primeiramente, caso ainda não tenha feito, preencher o 
formulário de dados pessoais no link “Fazer Cadastro” no site www.xxxxxx.xxx.br e após, 
preencher o Formulário de Pedido de Inscrição e o Questionário Socioeconômico no link 
“Inscrições Abertas”. O(a) candidato(a) deverá conferir todo o preenchimento antes de acionar 
o botão “Inscrever-se” no final do formulário.  Ao acionar o botão “Inscrever-se” o candidato 
declara que conhece e concorda com as normas estabelecidas neste Edital e preenche todos os 
requisitos exigidos para a vaga. Após acionar o botão de “Inscrever-se”, o(a) candidato(a) poderá 
solicitar a isenção da taxa de inscrição, dentro das condições e prazos estabelecidos neste 
capítulo e/ou imprimir o “Boleto de Taxa de Inscrição”. 

§ 1º. O(A) candidato(a) deverá optar por apenas um dos Campi – Maracanã, Nova Iguaçu, 
Maria da Graça, Nova Friburgo, Petrópolis, Itaguaí, Angra dos Reis ou Valença, preenchendo no 
Formulário de Pedido de Inscrição para qual Campus deseja concorrer.  Caso o(a) candidato(a) 
tenha realizado mais de uma inscrição válida, este(a) deverá no momento de realização da prova 
de 1ª fase, optar pela inscrição que realmente lhe interessa, sendo, automaticamente 
considerado faltoso(a) na outra inscrição. 

§ 2º. Os(As) candidatos(as) de todos os Campi farão a escolha de curso/turno já no 
momento da inscrição, conjuntamente com a escolha do Campi. 

§ 3º. No Formulário de Pedido de Inscrição, os campos RG do(a) candidato(a) e CPF do(a) 
candidato(a), têm que ser preenchidos, obrigatoriamente, com os dados do(a) próprio(a) 
candidato(a). O não preenchimento desses campos ou seu preenchimento com dados do 
responsável, ou de qualquer outra pessoa, impedirá o(a) candidato(a) de realizar a prova. 

§ 4º. Os(As) candidatos(as) poderão pagar o boleto da taxa de inscrição até o dia 1 de 
agsto de 2017 (Data do último dia de pagamento da taxa de inscrição). 

§ 5º. Caberá aos(as) candidatos(as) acompanhar através da página do XXX, 
www.xxxxx.xxx.br onde realizou a inscrição, a confirmação do processamento do seu boleto, cujo 
prazo previsto é de 72 (setenta e duas) horas úteis após a data do pagamento, se o mesmo foi 
creditado corretamente. No caso de constatar que sua inscrição continua como PENDENTE, o 
mesmo deverá, imediatamente, encaminhar um e-mail para xxxxxxx@xxxx.xxx.br, informando 
seus dados (CPF, nome completo e número de inscrição) e anexando cópia do comprovante de 
pagamento. O(A) candidato(a) será informado da alteração ou não em até 72 (setenta e duas) 
horas úteis após o envio do e-mail, quando será comunicado por e-mail sobre a situação; 

§ 6º. A inscrição, cujo pagamento não for creditado até primeiro dia útil após o término das 
inscrições, não será aceita. 

§ 7º. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento 
da taxa de inscrição. 

§ 8º. O CEFET/RJ e o XXXX não se responsabilizarão por solicitação de inscrição não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. 

§ 9º. O(A) candidato(a) deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição obrigatoriamente 
por intermédio do boleto bancário gerado após a conclusão do preenchimento do Formulário de 
Pedido de Inscrição on-line. 

http://www.xxxxxx.xxx.br/
http://www.xxxxx.xxx.br/


§ 10º. O boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, correspondente bancário ou 
casa lotérica, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses estabelecimentos.  O pagamento 
poderá ser feito após a geração e impressão do boleto bancário, opção disponível após o 
preenchimento e envio do Formulário de Inscrição via Internet. 

§ 11º. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado obrigatoriamente até a data 
estipulada no § 4º deste artigo, caso contrário não será considerado. 

§ 12º. Caso ocorra problema na impressão do boleto, o(a) candidato(a) poderá emitir a 2ª 
via, opção disponível na página do processo seletivo. Não será aceita outra forma de pagamento 
diferente da descrita, nem mesmo depósito bancário em dinheiro.  Para emitir a segunda via do 
boleto o(a) candidato(a) deverá acessar a página clicar em “Segunda via do boleto” disponível no 
link “Minha Conta”. 

§ 13º. O simples recolhimento da Taxa de Inscrição na agência bancária não significa que a 
inscrição no Processo Seletivo tenha sido efetivada. A efetivação será comprovada através do 
recebimento do crédito do pagamento pela Instituição Bancária; 

§ 14º. É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) acompanhar na página do 
Processo Seletivo, endereço eletrônico www.xxxx.xxx.br todas as etapas mediante 
observação do cronograma (Anexo III) e das publicações disponibilizadas. 

§ 15º. Não será enviada nenhuma correspondência durante a realização das etapas de 
seleção do Processo Seletivo, por Correio (ECT), por SMS ou por E-mail. 
 

§ 16º. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de 
Brasília/DF. 

 
Art. 6º. O pagamento da taxa de inscrição de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), deverá ser feito 
através emissão do boleto bancário, obtido na página www.inqc.org.br , ao final do processo de 
preenchimento do Formulário de Pedido de Inscrição. 

§ 1º. Não será aceito depósito em conta corrente (nem em espécie ou cheque) ou 
agendamento de pagamento; 

§ 2º. Não caberá, em hipótese alguma, a devolução do valor da taxa de inscrição paga, que 
só terá validade para o presente processo seletivo. 

§ 3º. Os(as) candidatos(as) poderão solicitar isenção da taxa de inscrição, das 10 horas do 
dia 10 de julho de 2017 às 23 horas e 59 minutos do dia 14 de julho de 2017, mediante 
requerimento na página: www.xxxx.xxx.br, disponível logo após o preenchimento do formulário 
de Pedido de Inscrição e do preenchimento do Questionário Socioeconômico. 

§ 4º. O(A) candidato(a) só poderá realizar um único pedido de isenção de taxa de inscrição. 
Caso o(a) candidato(a) realize mais de um pedido, terá sua solicitação analisada apenas pelo 
último pedido postado, ficando sem efeito todos os demais pedidos realizados anteriormente. 

§ 5º. No dia 17 de julho de 2017, o XXXX publicará, a partir das 19 horas, na página do 
Processo Seletivo, a lista dos(as) candidatos(as) que tiveram o Pedido de Isenção homologado. 

 
§ 6º. O(a) candidato(a) que não tiver seu pedido de isenção homologado e desejar participar 

do processo seletivo, deverá emitir a 2ª via do boleto bancário referente ao seu pedido de 
inscrição, disponível no site www.xxxxx.xxx.br, link “Minha Conta” -> “Meus Concursos” -
>”Segunda via do Boleto”, e efetuar o pagamento dentro do prazo de vencimento. 

 
§ 7º. A confirmação do pagamento da inscrição poderá ser obtida através da consulta na 

página do Processo Seletivo no site www.inqc.org.br, link “Minha Conta” -> “Meus Concursos” - > 
“Status do Pagamento = Inscrição Confirmada” 

  
§ 8º. Para os(as) candidatos(as) que não dispuserem de acesso à Internet, o   

XXXXXXXXXX – XXXX, disponibilizará Posto de Atendimento com acesso à internet, situado na 
xxxxxxxx nº xxx/xxx – xxxxx, Rio de Janeiro – RJ – CEP XX.XXX-XXX, Fone (21) xxxx – xxxx, 
iniciando no período do dia 10 de julho de 2017 até o dia 31 de julho de 2017, no horário das 
xxh às xxh.  

 

http://www.inqc.org.br/
http://www.xxxx.xxx.br/
http://www.xxxxx.xxx.br/
http://www.inqc.org.br/


§ 9º. O(A) candidato(a) deverá preencher todos os campos do formulário de Pedido de 
Isenção de Taxa ou do formulário de Pedido de Inscrição tomando o cuidado na opção do 
Campus/Curso/Turno que deseja concorrer. 

 
§ 10º. Uma vez efetivada a inscrição, através do pagamento do Boleto de Taxa de Inscrição 

correspondente ou homologação do pedido de isenção de taxa de inscrição, não será permitida, 
em hipótese alguma, a alteração do curso escolhido. 

 
§ 11º. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via 

correio eletrônico. 
 
§ 12º. Juntamente com o preenchimento dos formulários será solicitado que seja preenchida 

a Pesquisa Sócio-Econômica antes da emissão do Boleto de Taxa de Inscrição. 
 

§ 13º. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros 
processos seletivos. 
 

§ 14º. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) e a Carteira de Identidade do(a) candidato(a), não sendo admissível o 
preenchimento com os números de documentos de outra pessoa. 

 
§ 15º. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do(a) candidato(a), dispondo o XXXXXXXXXXX - XXXX do direito de excluir do 
Processo Seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa e correta ou 
falseando informação. 

 
Art. 7º. O preenchimento e a conferência do Formulário de Pedido de Inscrição é de total 
responsabilidade do(a) candidato(a) ou de seu representante legal. 
 

§ 1º. No dia XX/XX/2017, o XXXXXXXXX – XXXX, publicará em seu site (xxx.xxxxx.xxx.br ) 
a lista das inscrições homologadas (candidatos com a inscrição confirmada no Processo 
Seletivo). 

O(A) candidato(a) que, mesmo tendo realizado todos os passos do processo de inscrição, 
não tiver seu nome constando nessa lista de homologação que será divulgada nas páginas: 
www.cefet-rj.br e www.xxxx.xxx.br,  a partir do dia XX de xxxxxxx de 2017 deverão entrar 
em contato por e-mail cefetrj@xxxx.xxxx.br ou pela Central de Atendimento (XX) xxxx-
xxxx. 

 
§ 2º. No Cartão de Definitivo de Inscrição (CDI) do(a) candidato(a) constarão seu nome, 

número de inscrição, campus, curso pretendidos, grupo de cotas e informações sobre a 
data, horário e o local de sua prova da 1ª fase. O Cartão de Definitivo de Inscrição (CDI) 
estará disponível no link “Minha Conta”, na data provável de XX/XX/2017. 

 
Art. 8º. O(A) candidato(a) deverá responder às Informações Socioeconômicas nas lacunas 
destinadas a esse fim no Formulário de Pedido de Inscrição. 
 
Art. 9º. O(A) candidato(a) que necessitar de condições especiais para a realização das provas 
deverá indicar, em campo destinado a esse fim no Formulário de Pedido de Inscrição, sua 
necessidade. Caso não o faça, terá tratamento igual ao dos demais candidatos(as), sem direito a 
qualquer reclamação.   
 
Parágrafo único: Além de indicar no Formulário de Pedido de Inscrição sua necessidade, o(a) 
candidato(a) deverá fazer, obrigatoriamente até o final do período das inscrições, contato 
com o XXXX pelo endereço eletrônico cefetrj@inqc.org.br para confirmar essa necessidade, 
informando os seus dados pessoais, dados de sua inscrição e o tipo de atendimento especial de 
que necessita. Caso não o faça, terá tratamento igual ao dos demais candidatos(as), sem direito 
a qualquer reclamação.   
 
Art. 10º. O preenchimento do Formulário de Pedido de Inscrição será de inteira responsabilidade 
do(a) candidato(a) ou de seu responsável. Para que possa produzir todos os efeitos a que se 



destina, deverá ser feito com estrita observância das normas deste Edital e das instruções que 
constam no Manual do Candidato. 

§ 1º. Em nenhuma hipótese será permitida qualquer modificação no Formulário de Pedido 
de Inscrição (nos dados descritos no § 5º deste Artigo), após sua efetivação. 

§ 2º. Em nenhuma hipótese será permitida a inscrição em caráter condicional. 

§ 3º. É obrigação do(a) candidato(a) ou de seu responsável conferir os dados 
constantes no Formulário de Pedido de Inscrição e tomar conhecimento das informações 
nela contidas, antes de acionar o botão de “Confirmar”. 

 
§ 4º. Caso o(a) candidato(a) tenha realizado uma consulta aos seus dados de inscrição e 

tenha detectado algum tipo de inconsistência ou falta de alguma informação, este poderá 
acessar na página do XXXX, o link “Minha Conta”, item  “Meu Cadastro” e alterar os itens que 
estão disponíveis. 
 

§ 5º. O(A) candidato(a) não poderá alterar os seguintes dados: CPF, Nome, Data de 
Nascimento, Sexo, RG, Órgão Emissor, UF Emissor, Nome da Mãe, Nacionalidade e 
Naturalidade. Os demais dados poderão ser alterados pelo(a) candidato(a) utilizando o serviço 
disponível na página do INQC conforme disposto no § 4º. 
 

§ 6º. Os eventuais erros de digitação dos dados não alteráveis via sistema, pelo candidato, 
deverão ser corrigidos no dia da prova objetiva mediante solicitação ao Fiscal de Sala para que 
anote no campo próprio da Ata de Sala a informação a ser alterada. 
 

§ 7º. As informações sobre os respectivos locais de provas estarão disponíveis, também, no 
endereço eletrônico www.xxxx.xxx.br, sendo o documento impresso por meio do acesso à 
página na Internet, válido como Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI).  Será 
disponibilizada também uma “Relação de Candidatos por Local de Prova”. Caso o candidato 
não encontre o seu nome listado na “Relação de Candidatos por Local de Prova”, deve 
entrar em contato com o XXXX pelo email cxxxxx@xxxx.xxx.br, no período de XX/XX a 
XX/XX/2017, enviando os seus dados pessoais, dados de sua inscrição e cópia de seu 
comprovante de pagamento para análise da situação. 
 

§ 8º. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas 
como justificativa de sua ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o 
motivo, será considerado como desistência do(a) candidato(a) e resultará em sua eliminação 
do Processo Seletivo. 

 
TÍTULO IV – DAS PROVAS 

 
Art. 11º. O presente Processo Seletivo se dará em duas fases, com provas a realizarem-se nos 
dias 2 de novembro de 2017 (Primeira Etapa de Prova – Prova Objetiva) e 15 de novembro 
de 2017 (Segunda Etapa de Prova – Prova Discursiva/Redação). 
 
Art. 12º. A primeira fase consistirá de uma prova objetiva com 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha e 4 (quatro) opções de resposta, sendo apenas uma única certa.  As 40 (quarenta) 
questões estão distribuídas conforme o quadro a seguir: 

  

ÁREA DE CONHECIMENTO N.º DE QUESTÕES N.º DE PONTOS 

Língua Portuguesa 10 50 

Matemática 10 50 

Ciências (Física, Química e Biologia) 10 50 

Estudos Sociais (História e Geografia) 10 50 

TOTAL 40 200 

 
§ 1º. A Prova Objetiva será realizada no dia 2 de novembro de 2017, a partir das 09 às 13 

horas, e selecionará para a segunda fase, em cada um dos grupos identificados no § 2º do Art. 
14, uma quantidade de candidatos(as), conforme estabelecido abaixo: 

mailto:cxxxxx@xxxx.xxx.br


 GRUPO A – Dobro do número de vagas oferecidas no QUADRO I. 

 GRUPO B - Dobro do número de vagas oferecidas no QUADRO II. 

 GRUPO C - Dobro do número de vagas oferecidas no QUADRO III. 

 GRUPO D - Dobro do número de vagas oferecidas no QUADRO IV. 

 GRUPO E - Dobro do número de vagas oferecidas no QUADRO V. 

§ 2º. Em caso de empate com o número de pontos do último(a) candidato(a) selecionado(a), 
todos os(as) candidatos(as) com o mesmo número de pontos no mesmo campus, curso e turno 
de opção do Processo Seletivo estarão aptos à segunda fase (Provas Discursivas). 

§ 3º. O(A) candidato(a) que obtiver classificação para a segunda fase do Processo Seletivo, 
deverá, no dia XX de novembro de 2017, acessar a página do XXXX, link “Minha Conta” em 
www.xxxx.xxx.br para retirar na página seu Comprovante de Definitivo de Inscrição da segunda 
fase para saber o local onde fará essa prova. 

§ 4º. O(A) candidato(a) classificado para a segunda fase do Processo Seletivo, que no dia 
XX de novembro de 2017, não encontrar seu nome na listagem disponibilizada na página em 
www.xxxx.xxx.br, deverá, nos dias XX e XX de novembro de 2017, entrar em contato com o 
XXXX, através  do endereço eletrônico www.xxxx.xxx.br. O(A) candidato(a) que não 
regularizar sua situação neste período e não constar da lista de presença no dia da prova, 
não poderá realizá-la. 

 
§ 5º. O(A) candidato(a) deverá apresentar-se no local onde se realizará a primeira fase com 

01 (uma) hora de antecedência, munido de seu Comprovante de Definitivo de Inscrição (CDI) 
e seu Documento Oficial original, com foto (não será aceito cópia, mesmo que 
autenticada). Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, 
com clareza, a identificação do(a) candidato(a)e de sua assinatura. 
 

§ 6º. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares (ex-Ministérios Militares), pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de 
Bombeiros, pelas Polícias Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
(Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; carteiras funcionais do Ministério Público e Magistratura; 
Defensoria Pública; carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como 
identidade; e a Carteira Nacional de Habilitação. Não serão aceitos como documentos de 
identidade oficial; carteira escolar, carteira de igreja, carteira de clube, certidão de nascimento 
ou de casamento, etc. 

 
§ 7º. Somente será admitido na sala de prova o(a) candidato(a) que apresentar um dos 

documentos discriminados no § 6º em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, 
a identificação do(a) candidato(a). 
 

§ 8º. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, BOLETIM DE 
OCORRÊNCIA, Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de 
Habilitação emitida anteriormente à Lei nº 9.503/97, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade 
Funcional de natureza pública ou privada, protocolos, cópias dos documentos citados, ainda que 
autenticadas, ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital. 
 

§ 9º. O Comprovante Definitivo de Inscrição não terá validade como documento de 
identidade. 

 
§ 10º. O(A) candidato(a) que comparecer ao local de prova sem o Documento Oficial 

Original (não será aceito cópia, mesmo que autenticada), conforme especificado no § 5º, 
não poderá fazer a prova. 

§ 11º. Os portões dos locais de provas serão fechados às 09 horas (horário de 
Brasília). Os(as) candidatos(as) que chegarem ao local de prova após esse horário não poderão 
realizar a prova. 

§ 12º. Para a prova objetiva de múltipla escolha, o(a) candidato(a) deverá levar caneta azul 
ou preta, para o preenchimento do Cartão de Respostas. 



§ 13º. O(A) candidato(a) que não preencher o Cartão de Respostas de acordo com as 
instruções do Manual do Candidato, capa da prova e do próprio Cartão de Respostas, será 
eliminado(a), caso não seja possível realizar o procedimento de leitura ótica. 

§ 14º. Para rascunhar e preparar as respostas às questões propostas, o(a) candidato(a) 
poderá fazer uso de caneta, lápis e borracha. 

§ 15º. É proibido o uso de calculadora, régua, esquadro, transferidor, compasso ou 
similares, bem como de pagers, celulares ou quaisquer outros meios de comunicação, enquanto 
o(a) candidato(a) permanecer nas dependências do local de prova e mesmo após o 
encerramento desta. 

§ 16º. Os(as) candidatos(as) não devem levar telefone celular.  Caso tenham necessidade 
de leva-los, estes serão recolhidos em sala de aula, colocados em um saco plástico, desligados, 
ficando embaixo da carteira. O(A) candidato(a) que solicitar a ida ao banheiro e for 
surpreendido(a) portando, mesmo que desligado, ou mesmo com a bateria desconectada do 
aparelho celular, será automaticamente eliminado(a) do processo seletivo. 

§ 17º. O(A) candidato(a) só poderá sair do local de realização das provas após 60 
(sessenta) minutos do seu início. 

§ 18º. Não será permitido ao(à) candidato(a) levar o caderno de questões, mesmo 
após o final da prova. Não será permitido igualmente copiar os assinalamentos (Gabarito). 

§ 19º. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do(a) 
candidato(a). 

 
§ 20º. Será de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) os prejuízos advindos do 

preenchimento indevido do Cartão de Respostas. Serão consideradas marcações indevidas 
as que estiverem em desacordo com este Edital ou com as instruções constantes no Cartão de 
Respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não-preenchido 
integralmente, marcação de mais de uma opção, mesmo que uma delas seja a certa. 

 
§ 21º. O(A) candidato(a) não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de 

qualquer modo, danificar o seu Cartão de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos 
advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica. 

 
§ 22º. O(A) candidato(a) é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em 

especial seu nome, seu número de inscrição, a opção de curso, sua data de nascimento e o 
número de seu documento de identidade. 

§ 23º. Em face da prova ser objetiva e ter sua correção e apuração de resultados por meio 
eletrônico, não será concedida vista de prova, nem recontagem de pontos. Serão admitidos, 
entretanto, recursos administrativos contra a formulação das questões ou quanto ao gabarito 
oficial preliminar divulgado.  O prazo para interposição de recurso será de 1 (um) útil, contado a 
partir da data de divulgação do gabarito preliminar nos sites www.xxxx.xxx.br e www.cefet-rj.br, 
com data prevista para o dia 02/11/2017, às 19 horas. 

§ 24º. O gabarito definitivo, resultado do recurso contra as questões da prova objetiva, será 
divulgado conforme cronograma na data de 02 de novembro de 2017.  O resultado final da 
correção da etapa prova objetiva será divulgado em 10 de novembro de 2017, a partir das 19 
horas, na página da www.xxxx.xxx.br. 

 
§ 25º. Os(As) candidatos(as) habilitados(as) para a segunda fase (Prova Discursiva / 

Redação) deste processo seletivo deverão retirar na página do processo seletivo o Comprovante 
de Definitivo de Inscrição (CDI) da Prova Discursiva, a partir do dia 25 de novembro de 2016, a 
partir das 14 horas, em www.xxxx.xxx.br, link “Minha Conta”. 
 

§ 26º. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para as provas objetivas ou 
discursivas. O não comparecimento, qualquer que seja a alegação, acarretará a eliminação 
automática do(a) candidato(a). 

 
§ 27º. É vedado ao(a) candidato(a) prestar as provas fora do local, data e horário pré-

determinado pela organização do Processo Seletivo. 

http://www.xxxx.xxx.br/
http://www.cefet-rj.br/
http://www.xxxx.xxx.br/


 
§ 28º. Não será permitido ao(a) candidato(a) entrar no local de realização das provas após o 

horário previsto para o fechamento dos portões ou após o horário estabelecido para o seu início. 
 
§ 29º. Não será permitido ao(a) candidato(a) entrar na sala de prova portando (carregando 

consigo, levando ou conduzindo) aparelhos eletrônicos (mp3 ou mp4, mesmo que desligados ou 
mesmo sem a fonte de energia, qualquer tipo de relógio com mostrador digital, pager, agenda 
eletrônica, notebook, palm top, ipad, receptor, gravador, ipod, fone de ouvido, pen drive, máquina 
fotográfica, etc.). (O item referente ao porte de aparelho celular é tratado no parágrafo § 16º 
acima). 

 
§ 30º. O XXXXXXXXXXXXXX - XXXX não se responsabilizará por perdas ou extravios de 

objetos e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por danos 
neles causados. 
 
Art. 13º. A segunda fase deste processo seletivo consistirá de uma Prova Discursiva de 
Matemática, contendo 10 (dez) questões, e uma Redação, valendo cada uma delas 100 (cem) 
pontos, totalizando 200 (duzentos) pontos. 

§ 1º. As provas da segunda fase (Prova Discursiva/Redação) ocorrerão no dia 15 de 
novembro de 2017, das 09 às 13 horas, nos locais divulgados conforme previsto no 
cronograma (Anexo III). 

§ 2º. O(A) candidato(a) deverá apresentar-se no local onde se realizará a segunda fase com 
01 (uma) hora de antecedência, munido de seu Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) da 
Prova Discursiva e Redação e Documento Oficial original com foto (não será aceito cópia, 
mesmo que autenticada) e seu Documento Oficial original com foto (não será aceito cópia, 
mesmo que autenticada). Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma 
a permitir, com clareza, a identificação do(a) candidato(a)e de sua assinatura. 

§ 3º. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares (ex-Ministérios Militares), pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de 
Bombeiros, pelas Polícias Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
(Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; carteiras funcionais do Ministério Público e Magistratura; 
Defensoria Pública; carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como 
identidade; e a Carteira Nacional de Habilitação. Não serão aceitos como documentos de 
identidade oficial; carteira escolar, carteira de igreja, carteira de clube, certidão de nascimento 
ou de casamento, etc. 

 
§ 4º. Somente será admitido na sala de prova o(a) candidato(a) que apresentar um dos 

documentos discriminados no § 3º em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, 
a identificação do(a) candidato(a). 
 

§ 5º. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, BOLETIM DE 
OCORRÊNCIA, Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de 
Habilitação (sem foto) emitida anteriormente à Lei nº 9.503/97, Carteira de Estudante, Crachás, 
Identidade Funcional de natureza pública ou privada, protocolos, cópias dos documentos citados, 
ainda que autenticadas, ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital. 
 

§ 6º. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade. 
 
§ 7º. O(A) candidato(a) que comparecer ao local de prova sem o Documento Oficial 

original com foto (não será aceito cópia, mesmo que autenticada), conforme especificado 
nos § 2º e § 3º, não poderá fazer a prova.  

§ 8º. É proibido o uso de calculadora, régua, esquadro, transferidor, compasso ou similares, 
bem como de pagers, celulares ou quaisquer outros meios de comunicação, enquanto o(a) 
candidato(a) permanecer nas dependências do local de prova e mesmo após o encerramento 
desta. 

§ 9º. Os(as) candidatos(as) não devem levar telefone celular.  Caso tenham necessidade de 
leva-los estes serão recolhidos em sala de aula, colocados em um saco plástico, desligados, 
ficando embaixo da carteira. O(A) candidato(a) que solicitar a ida ao banheiro e for 



surpreendido(a) portando, mesmo que desligado, ou mesmo com a bateria desconectada do 
aparelho celular, será automaticamente eliminado(a) do processo seletivo. 

§ 10º. O(A) candidato(a) só poderá sair do local de realização das provas após 60 
(sessenta) minutos do seu início. 

§ 11º. Não será permitido ao(a) candidato(a) levar os Cadernos de Questões (Prova) 
das provas objetivas e discursivas, mesmo após o final da prova.  O(A) candidato(a) não 
poderá copiar seus assinalamentos (copiar o gabarito) de nenhuma das provas.. 

§ 12º.  O(A) candidato(a) que discordar do enunciado de qualquer questão da prova de 2ª 
fase (Prova Discursiva) poderá entrar com recurso administrativo nos dias 05 e 06 de dezembro 
de 2016, acessando na página do processo seletivo em www.xxxx.xxx.br, o Formulário 
Eletrônico de Recurso contra as questões da  Prova Discursiva. O recurso administrativo poderá 
ser preenchido das 09 às 23:59 horas do primeiro dia 16/11/2017. 

§ 13º. As notas da prova de 2ª fase (Prova Discursiva e Redação) serão divulgadas no dia 
13 de dezembro de 2017, a partir das 19 horas.  

§ 14º. O(A) candidato(a) que não concordar com o grau obtido em qualquer uma das duas 
provas discursivas (Prova Discursiva de Matemática e de Redação) poderá entrar com recurso 
administrativo acessando na página do processo seletivo em www.xxxx.xxx.br, “Minha Conta”-
>”Meus Concursos”, o Formulário Eletrônico de Recurso Contra a Nota Preliminar das Provas 
Discursivas e das Redações nos dias 14 e 15/12/2016. 

 
§ 15º. A revisão da correção será realizada pela Banca Elaboradora, podendo o grau final 

ser mantido, aumentar ou diminuir, não cabendo novo recurso dessa revisão. 
 
§ 16º. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no dia 03 de janeiro de 2018, a 

partir das 19 horas, na página da www.xxxx.xxx.br. 
 
 

TÍTULO V – DA CLASSIFICAÇÃO 
 

Art. 14º. Estarão eliminados deste processo seletivo os(as) candidatos(as) que tiverem faltado 
ou obtido aproveitamento nulo em qualquer das áreas de conhecimento de qualquer uma das 
provas. 
 
Art. 15º. A classificação geral dos(as) candidatos(as), por Campus, dar-se-á em função da ordem 
decrescente do total de pontos obtidos que será dado pela soma dos pontos obtidos nas provas 
das duas fases. 

§ 1º. Em caso de empate na classificação de cada grupo, o critério de desempate, em cada 
Campus, obedecerá à seguinte ordem: 

a) maior número de pontos obtidos em Língua Portuguesa (Prova Objetiva + Redação); 
b) maior número de pontos obtidos em Matemática (Prova Objetiva + Prova Discursiva); 
c) maior número de pontos na área de Ciências; 
d) idade dos(as) candidatos(as), da maior para a menor. 

 
§ 2º. Visando o atendimento às normas estabelecidas na Lei nº 12.711/12, no Decreto nº 

7.824/12 e na Portaria do Ministério da Educação, nº 18/12, os(as) candidatos(as) serão 
identificados(as) por grupos, conforme estabelecido abaixo. Um(a) mesmo(a) candidato(a) 
poderá pertencer a diversos grupos: 

 GRUPO A – Candidatos(as) que não cursaram todo o Ensino Fundamental (do 1º ao 9º 
ano) em escola da rede de Ensino Público. 

 GRUPO B – Candidatos(as) que cursaram todo o Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano) 
em escolas da rede de Ensino Público, pertencentes a famílias com renda per capta 
superior a 1,5 (um salário mínimo e meio). 

 GRUPO C – Candidatos(as) que cursaram todo o Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano) 
em escolas da rede de Ensino Público, pertencentes a famílias com renda per capta 

http://www.xxxx.xxx.br/
http://www.xxxx.xxx.br/


superior a 1,5 (um salário mínimo e meio), que se auto declararem pretos, pardos e 
indígenas. 

 GRUPO D – Candidatos(as) que cursaram todo o Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano) 
em escolas da rede de Ensino Público e pertencentes a famílias com renda per capta 
igual ou inferior a 1,5 (um salário mínimo e meio). 

 GRUPO E – Candidatos(as) que cursaram todo o Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano) 
em escolas da rede de Ensino Público, pertencentes a famílias com renda per capta igual 
ou inferior a 1,5 (um salário mínimo e meio), que se auto declarem pretos, pardos ou 
indígenas. 

 
   § 3º.  O CEFET/RJ e o XXXXXXXXXXXXXXX - XXXX não se responsabilizam por 

quaisquer atos decorrentes de informações não verídicas, endereço inexato ou incompleto ou 
código incorreto referente ao curso fornecido pelo(a) candidato(a). 

 
§ 4º. A prestação de declaração falsa ou inexata e a não apresentação de qualquer 

documento exigido importarão em insubsistência de inscrição, nulidade de habilitação e perda 
dos direitos decorrentes, em qualquer tempo, em qualquer etapa do certame, sem prejuízo das 
sanções civis e penais cabíveis. 

 
§ 5º. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma expressa de aceitação de 

todas as normas constantes no presente Edital, cujo desconhecimento o(a) candidato(a) não 
poderá alegar. 

 
TÍTULO VI – DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

 
Art. 16º. As vagas discriminadas nos diferentes QUADROS apresentados no ANEXO I deste 
Edital serão preenchidas pelos primeiros colocados, considerados os grupos capacitados a 
concorrer a elas. 
 
Art. 17º. Os(As) candidatos(as) classificados(as) em ordem superior ao número vagas oferecidas 
no processo seletivo devem ficar atentos para novas convocações de matrícula previstas neste 
Edital, caso existam vagas remanescentes por não efetivação de matrícula dos primeiros 
convocados. 
 
Art. 18º. Caso venha a ocorrer vagas reservadas pela Lei nº 12.711/12, que não sejam 
ocupadas, estas serão destinadas aos(as) candidatos(as) de ampla concorrência. 

 
 

TÍTULO VII – DAS CONVOCAÇÕES PARA MATRÍCULA 
 
Art. 19º. Os(As) candidatos(as) com direito a ocupar as vagas oferecidas para a Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, deverão comparecer ao campus de opção para a efetivação 
da matrícula, nos locais e horários a seguir apresentados, obedecida as datas conforme escala 
abaixo: 

3 Campus Maracanã – Auditório I do CEFET/RJ, Av. Maracanã, 229 – Maracanã - Rio de 
Janeiro - RJ, às 10 horas (no campus Maracanã, nesta data será realizada uma pré- 
matrícula e ficará estipulado uma data para que que o aluno, obrigatoriamente realize a 
confirmação de matrícula). 

4 Campus Maria da Graça – Auditório da Unidade, Rua Miguel Ângelo, 96 - Maria da Graça - 
Rio de Janeiro - RJ, às 10 horas. 

5 Campus Nova Iguaçu – Auditório da Unidade, Estrada de Adrianópolis, 1.317 - Santa Rita - 
Nova Iguaçu - RJ, às 10 horas. 

6 Campus Nova Friburgo – Secretaria da Unidade, Av. Gov. Roberto Silveira, 1.900 – Prado 
- Nova Friburgo - RJ, às 13 horas. 

7 Campus Petrópolis – Secretaria da Unidade, Rua do Imperador, 971 - Centro – Petrópolis - 
RJ, às 13 horas. 



8 Campus Itaguaí – Rodovia Mario Covas, Quadra J, Lote J2, Distrito Industrial de Itaguaí – 
Itaguaí - RJ, às 13 horas. 

9 Campus Angra dos Reis – Secretaria da Unidade, Rua do Areal, 522 - Mambucaba 
(Parque Mambucaba) - Angra dos Reis - RJ, às 13 horas. 

10 Campus Valença – Secretaria da Unidade, Rua Voluntários da Pátria, 30 - Bairro Belo 
Horizonte – Valença - RJ, às 13 horas. 

 
CANDIDATOS(AS) CONVOCADOS(AS) PARA OCUPAR AS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

DATA 

Unidades de Ensino 

Maracanã 
Nova 

Iguaçu 
Maria da 

Graça 
Nova 

Friburgo 
Petrópolis Itaguaí 

Angra dos 
Reis 

Valença 

Data a ser 
divulgada 

junto com o 
resultado 

final 

- Edificações 
- Meteorologia 
- Eletrônica 
- Mecânica 
- Guia de Turismo 

- Automação Industrial 
 
- Informática 

Todos Todos Todos Todos Todos Todos 

Data a ser 
divulgada 

junto com o 
resultado 

final 

- Eletrotécnica 
- Informática 
- Seg. do Trabalho 
- Administração 
- Telecomunicações 
- Estradas 

- Enfermagem 
 
- Telecomunicações 

Todos Todos Todos Todos Todos Todos 

 
 
 

CANDIDATOS(AS) CONVOCADOS(AS) PARA OCUPAR AS VAGAS RESERVADAS (LEI nº 12.711/12) 
 

DATA 

Unidades de Ensino 

Maracanã 
Nova 

Iguaçu 
Maria da 

Graça 
Nova 

Friburgo 
Petrópolis Itaguaí 

Angra dos 
Reis 

Valença 

Data a ser 
divulgada 

junto com o 
resultado 

final 

- Edificações 
- Meteorologia 
- Eletrônica 
- Mecânica 
- Guia de Turismo 

- Automação Industrial 
 
- Informática 

Todos Todos Todos Todos Todos Todos 

Data a ser 
divulgada 

junto com o 
resultado 

final 

- Eletrotécnica 
- Informática 
- Seg. do Trabalho 
- Administração 
- Telecomunicações 
- Estradas 

- Enfermagem 
 
- Telecomunicações 

 
Todos 
 

Todos Todos Todos Todos Todos 

 
Art. 20º. A efetivação da matrícula será realizada mediante os seguintes procedimentos: 

I. Preenchimento da ficha de matrícula; 
II. Apresentação obrigatória de: 

  Certidão de nascimento (original e cópia); 
  Carteira de identidade (original e cópia); 
  2 (dois) retratos 3 X 4 recentes, coloridos, trajando roupa neutra ou uniforme apenas do 
CEFET/RJ; 
  Declaração ou certificado de conclusão do Ensino Fundamental (original e cópia). Não 
serão aceitos como comprovante de conclusão do Ensino Fundamental o histórico 
escolar do mesmo, nem a declaração de matrícula e histórico escolar do Ensino 
Médio; 
  CPF (original e cópia); 
  Comprovante de residência (original e cópia); 
  Título de eleitor, para os maiores de 18 anos (original e cópia), acompanhado do 
comprovante da última votação; 
  Certificado de reservista, para os maiores de 18 anos, do sexo masculino. 



Os(As) candidatos(as) amparados(as) pela Lei nº 12.711/12, deverão apresentar, além 
dos documentos anteriores, os seguintes documentos: 

  Comprovante de que cursou todo o ensino fundamental em escola pública. 

  Comprovante de rendimento familiar, conforme estipulado no ANEXO II deste Edital 
(somente para os que declararem renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e 
meio). 

  Auto declaração de Etnia (somente para os que se auto declararem pretos, pardos ou 
indígenas). 

§ 1º. Estando completa a documentação, somente o responsável legal ou portador de 
procuração por ele outorgada poderá assinar o pedido de matrícula no CEFET/RJ. O(A) 
candidato(a) menor de idade não poderá efetuar a matrícula sem a presença do responsável 
legal 

§ 2º. A falta de qualquer documento exigido implicará perda do direito à matrícula, 
sendo o(a) candidato(a) eliminado(a) do Processo Seletivo. 

§ 3º. O(A) candidato(a) classificado(a) que, independentemente de motivos, não 
comparecer aos locais estabelecidos, na data e no horário determinados no Art. 19 será 
considerado desistente, perdendo definitivamente o direito à vaga, em caráter irrecorrível. 

§ 4º. Os(As) candidatos aprovados para o 2ª semestre de 2018, no curso Técnico de 
Mecânica do campus ANGRA DOS REIS (CÓDIGO 102 DO ANEXO V), farão nesse primeiro 
momento, apenas uma pré-matrícula, sendo obrigatório realizar a confirmação de 
matrícula no período de XX a XX de junho de 2018. 

§ 5º. Os(As) candidatos(as) mencionados(as) no § 4º, que não realizarem, no período 
estipulado, sua confirmação de matrícula, serão eliminados(as), perdendo o direito à vaga.   

Art. 21º. Visando ao total preenchimento das vagas para os cursos de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio, poderão ocorrer até duas novas convocações para matrícula, segundo o 
cronograma do Processo Seletivo (Anexo III). Essas novas convocações serão divulgadas 
na página do CEFET/RJ em www.cefet-rj.br, nas seguintes datas: 
 

1. 2ª Convocação










divulgadaseraData

divulgadaseraData)(

COTISTAS(AS)CANDIDATOS

COTISTASNÃOASCANDIDATOS
 

2. 3ª Convocação










divulgadaseraData)(

divulgadaseraData)(

COTISTASASCANDIDATOS

COTISTASNÃOASCANDIDATOS
 

 
Parágrafo único. Caso, após a 3ª convocação para matrícula, ainda existam vagas ociosas, o 
CEFET/RJ divulgará, outras convocações, visando o total preenchimento das vagas oferecidas. 
 
Art. 22º. Para efetivação da matrícula, os(as) candidatos(as) chamados(as) em 2ª e 3ª 
convocações, assim como nas possíveis demais convocações, deverão cumprir os mesmos 
procedimentos estabelecidos no Art. 20, comparecendo aos locais e horários citados no Art. 19. 

Art. 23º. Os(As) candidatos(as) chamados(as) nas 2ª e 3ª convocações deverão efetivar sua 
matrícula nas seguintes datas: 
 

I. 2ª Convocação










divulgadaseraData)(

divulgadaseraData)(

COTISTASASCANDIDATOS

COTISTASNÃOASCANDIDATOS
 

II. 3ª Convocação










divulgadaseraData)(

divulgadaseraData)(

COTISTASASCANDIDATOS

COTISTASNÃOASCANDIDATOS
. 

 



TÍTULO VIII – DAS NORMAS COMPLEMENTARES 
 

Art. 24º. Em hipótese alguma será permitida aos alunos ingressantes nos cursos de Educação 
Profissional Técnica a transferência interna de curso ou semestre, bem como o trancamento de 
matrícula no primeiro período e/ou ano letivo. 
 
Art. 25º. O programa das provas do processo seletivo está incluído no Manual do Candidato, 
bem como outros esclarecimentos. 
 
Art. 26º. Será eliminado do processo de seleção o(a) candidato(a) que se utilizar de meios ilícitos 
para realizá-lo ou desrespeitar as normas contidas neste Edital. 
 
Art. 27º. O(A) candidato(a) não poderá, sob pretexto algum, ausentar-se do local onde estiver 
realizando a prova, portando o Cartão-Resposta ou o Caderno de Questões (Prova). Não poderá, 
também, descumprir as instruções constantes no Caderno de Questões (Prova), sob pena de 
eliminação do processo seletivo. 
 
Art. 28º. Não haverá 2ª chamada para a prova, sob quaisquer alegações, nem recontagem de 
pontos ou vista de cartões-resposta. 
 
Art. 29º. As classificações dos(as) candidatos(as) somente terão validade para o ano de 2018. 
 
Art. 30º. O(A) candidato(a) deverá ter muita atenção com o Cronograma do Processo Seletivo. 
 
Art. 31º. O CEFET/RJ poderá, para composição do horário dos cursos de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio, utilizar o horário de aulas de segunda-feira a sábado. 
 
Art. 32º.  Em qualquer momento do processo seletivo, em caso de dúvida, os(as) candidatos(as) 
poderão dirigir-se à CCONC. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital 
serão analisados pela referida Comissão e encaminhados, para solução, à Direção-Geral do 
CEFET/RJ. 
 
Art. 33º.  Fica eleito o Foro da Justiça Federal da cidade do Rio de Janeiro, com exclusão e 
renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do 
presente processo seletivo. 

 
 
 

Rio de Janeiro, ___ de ____________ de 2017. 
 
 
 
 
 

Prof. Carlos Henrique Figueiredo Alves 
Diretor-Geral 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 
 

EDITAL Nº 0XX/2017 – ANEXO I 
 

I – DAS VAGAS OFERECIDAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA – VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA 
TODOS(AS) OS(AS) CANDIDATOS(AS) DOS GRUPOS A, B, C, D e E,  CONFORME DISCRIMINADOS 
NO § 2º DO ART. 16. 

QUADRO I 
 

CAMPUS ANGRA DOS REIS 

 
ÁREAS PROFISSIONAIS 

CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE 

Controle e Processos Industriais Mecânica - 20 - 20 40 

TOTAL 40 

 

CAMPUS ITAGUAÍ 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º 

TURNA DA MANHÃ TURNO DA TARDE 

Controle e Processos Industriais Mecânica 20 20 40 

TOTAL     40 

 

CAMPUS MARACANÃ 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

MANHÃ TARDE 

Infraestrutura 
Edificações 16 16 32 

Estradas 16 - 16 

Ambiente e Saúde Meteorologia 16 - 16 

Controle e Processos Industriais 

Eletrônica 16 16 32 

Eletrotécnica 16 16 32 

Mecânica 16 16 32 

Segurança Segurança do Trabalho - 16 16 

Gestão e Negócio Administração 16 - 16 

Informática e Comunicação 
Informática 16 16 32 

Telecomunicações - 16 16 

Turismo, Hospitalidade e lazer Guia de Turismo - 16 16 

TOTAL 256 

 

CAMPUS NOVA IGUAÇU 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNO INTEGRAL (MANHÃ e TARDE) 

Indústria Automação Industrial 18 18 

Informática Informática 18 18 

Saúde Enfermagem 18 18 

Telecomunicações Telecomunicações 18 18 

TOTAL 72 

 

CAMPUS MARIA DA GRAÇA 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

MANHÃ TARDE 

Indústria Automação Industrial 15 - 15 



Manutenção Automotiva - 15 15 

Segurança Segurança do Trabalho 15 - 15 

TOTAL 45 

 

CAMPUS NOVA FRIBURGO 

 
ÁREAS PROFISSIONAIS 

CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNOS MANHÃ E TARDE 

Informática Informática 20 20 

TOTAL 20 

 

CAMPUS PETRÓPOLIS 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNO DA TARDE 

Telecomunicações Telecomunicações 18 18 

TOTAL 18 

 

CAMPUS VALENÇA 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1 ANO 

TURNO MANHÃ 

Produção Alimentícia Alimentos 15 15 

Química Química 15 15 

TOTAL 30 

 
II – DAS VAGAS OFERECIDAS PELA LEI Nº 12.711/2012: CANDIDATOS(AS) PROVENIENTES 
DE ESCOLA PÚBLICA – VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA TODOS(AS) OS(AS) 
CANDIDATOS(AS) DOS GRUPO B, C, D e E, CONFORME DISCRIMINADOS NO  § 2º DO ART. 
16. 

 
QUADRO II 

 

CAMPUS ANGRA DOS REIS 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE 

Controle e Processos Industriais Mecânica - 04 - 04 08 

TOTAL 08 

 

CAMPUS ITAGUAÍ 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TUENO DA MANHÃ TURNO DA TARDE 

Controle e Processos Industriais Mecânica 05 05 10 

TOTAL     10 

 

CAMPUS MARACANÃ 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

MANHÃ TARDE 

Infraestrutura 
Edificações 04 04 08 

Estradas 04 - 04 

Ambiente e Saúde Meteorologia 04 - 04 

Controle e Processos Industriais 

Eletrônica 04 04 08 

Eletrotécnica 04 04 08 

Mecânica 04 04 08 

Segurança Segurança do Trabalho - 04 04 

Gestão e Negócio Administração 04 - 04 

Informação e Comunicação 
Informática 04 04 08 

Telecomunicações - 04 04 

Turismo, Hospitalidade e Lazer Guia de Turismo - 04 04 

TOTAL 64 

 



 

CAMPUS NOVA IGUAÇU 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNO INTEGRAL (MANHÃ e TARDE) 

Indústria Automação Industrial 04 04 

Informática Informática 04 04 

Saúde Enfermagem 04 04 

Telecomunicações Telecomunicações 04 04 

TOTAL 16 

 

CAMPUS MARIA DA GRAÇA 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

MANHÃ TARDE 

Indústria 
Automação Industrial 03 - 03 

Manutenção Automotiva - 03 03 

Segurança Segurança do Trabalho 03 - 03 

TOTAL 09 

 

CAMPUS NOVA FRIBURGO 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNOS MANHÃ E TARDE 

Informática Informática 05 05 

TOTAL 05 

 

CAMPUS PETRÓPOLIS 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNO DA TARDE 

Telecomunicações Telecomunicações 04 04 

TOTAL 04 

 

CAMPUS VALENÇA 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1 ANO 

TURNO MANHÃ 

Produção Alimentícia Alimentos 03 03 

Química Química 03 03 

TOTAL 06 

 

III – DAS VAGAS OFERECIDAS PELA LEI Nº 12.711/2012: CANDIDATOS(AS) PROVENIENTES 
DE ESCOLA PÚBLICA, AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDÍGENAS – VAGAS 
DISPONIBILIZADAS PARA TODOS(AS) OS(AS) CANDIDATOS(AS) DOS GRUPOS C e E, 
CONFORME DISCRIMINADO NO § 2º DO ART. 16. 

 
QUADRO III 

 

CAMPUS ANGRA DOS REIS 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE 

Controle e Processos Industriais Mecânica - 06 - 06 12 

TOTAL 12 

 

CAMPUS ITAGUAÍ 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1 ANO 

TURNO DA MANHÃ TURNO DA TARDE 

Controle e Processos Industriais Mecânica 05 05 10 

TOTAL     10 

 



 

CAMPUS MARACANÃ 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

MANHÃ TARDE 

Infraestrutura 
Edificações 04 04 08 

Estradas 04 - 04 

Ambiente e saúde Meteorologia 04 - 04 

Controle e Processos Industriais 

Eletrônica 04 04 08 

Eletrotécnica 04 04 08 

Mecânica 04 04 08 

Segurança Segurança do Trabalho - 04 04 

Gestão e Negócio Administração 04 - 04 

Informação e comunicação 
Informática 04 04 08 

Telecomunicações - 04 04 

Turismo, Hospitalidade e Lazer Guia de Turismo - 04 04 

TOTAL 64 

 

CAMPUS NOVA IGUAÇU 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNO INTEGRAL (MANHÃ e TARDE) 

Indústria Automação Industrial 05 05 

Informática Informática 05 05 

Saúde Enfermagem 05 05 

Telecomunicações Telecomunicações 05 05 

TOTAL 20 

 

CAMPUS MARIA DA GRAÇA 
 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

MANHÃ TARDE 

Indústria 
Automação Industrial 04 - 04 

Manutenção Automotiva - 04 04 

Segurança Segurança do Trabalho 04 - 04 

TOTAL 12 

 

CAMPUS NOVA FRIBURGO 
 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNOS MANHÃ E TARDE 

Informática Informática   05 05 

TOTAL 05 

 

CAMPUS PETRÓPOLIS 
 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNO DA TARDE 

Telecomunicações Telecomunicações 05 05 

TOTAL 05 

 
 

CAMPUS VALENÇA 
 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNO DA MANHÃ 

Produção Alimentícia Alimentos 04 04 

Química Química 04 04 

TOTAL 08 

 



IV – DAS VAGAS OFERECIDAS PELA LEI Nº 12.711/2012: CANDIDATOS(AS) PROVENIENTES 
DE ESCOLA PÚBLICA, COM RENDA FAMILIAR IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO 
– VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA TODOS(AS) OS(AS) CANDIDATOS(AS) DOS GRUPOS D 
e E, CONFORME DISCRIMINADO NO § 2º DO ART. 16. 

 
QUADRO IV 

 

CAMPUS ANGRA DOS REIS 

 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE 

Controle e Processos Industriais Mecânica - 04 - 04 08 

TOTAL 08 

 

CAMPUS ITAGUAÍ 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNO DA MANHÃ TURNO DA TARDE 

Controle e Processos Industriais Mecânica 05 05 10 

TOTAL     10 

 

CAMPUS MARACANÃ 

 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

MANHÃ TARDE 

Infraestrutura 
Edificações 04 04 08 

Estradas 04 - 04 

Ambiente e Saúde Meteorologia 04 - 04 

Controle e Processos Industriais 
Eletrônica 04 04 08 

Eletrotécnica 04 04 08 

Mecânica 04 04 08 

Segurança Segurança do Trabalho - 04 04 

Gestão e Negócio Administração 04 - 04 

Informação e Comunicação 
Informática 04 04 08 

Telecomunicações - 04 04 

Turismo, Hospitalidade e Lazer Guia de Turismo - 04 04 

TOTAL 64 

 

CAMPUS NOVA IGUAÇU 

 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNO INTEGRAL (MANHÃ e TARDE) 

Indústria Automação Industrial 04 04 

Informática Informática 04 04 

Saúde Enfermagem 04 04 

Telecomunicações Telecomunicações 04 04 

TOTAL 16 

 

CAMPUS MARIA DA GRAÇA 
 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

MANHÃ TARDE 

Indústria 
Automação Industrial 04 - 04 

Manutenção AUTOMOTIVA - 04 04 

Segurança Segurança do Trabalho 04 - 04 

TOTAL 12 

 

CAMPUS NOVA FRIBURGO 
 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS TOTAL 
DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNOS MANHÃ E TARDE 

Informática Informática 05 05 

TOTAL 05 

 



CAMPUS PETRÓPOLIS 
 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS TOTAL 
DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNO DA TARDE 

Telecomunicações Telecomunicações 04 04 

TOTAL 04 

 

CAMPUS VALENÇA 

 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS TOTAL 
DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNO DA MANHÃ 

Produção Alimentícia Alimentos 04 04 

Química Química 04 04 

TOTAL 08 

 
V – DAS VAGAS OFERECIDAS PELA LEI Nº 12.711/2012: CANDIDATOS(AS) PROVENIENTES DE 
ESCOLA PÚBLICA, COM RENDA FAMILIAR IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO, 
AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDÍGRNAS – VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA 
TODOS(AS) OS(AS) CANDIDATOS(AS) DO GRUPO E, CONFORME DISCRIMINADO NO § 2º DO 
ART. 16. 

QUADRO V 
 

CAMPUS ANGRA DOS REIS 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE 

Controle e Processos Industriais Mecânica - 06 - 06 12 

TOTAL 12 

 

CAMPUS ITAGUAÍ 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNO DA MANHÃ TURNO DA TARDE 

Controle e Processos Industriais Mecânica 05 05 10 

TOTAL     10 

 

CAMPUS MARACANÃ 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

MANHÃ TARDE 

Infraestrutura 
Edificações 04 04 08 

Estradas 04 - 04 

Ambiente e Saúde Meteorologia 04 - 04 

Controle e Processos Industriais 

Eletrônica 04 04 08 

Eletrotécnica 04 04 08 

Mecânica 04 04 08 

Segurança Segurança do Trabalho - 04 04 

Gestão e Negócio Administração 04 - 04 

Informação e Comunicação 
Informática 04 04 08 

Telecomunicações - 04 04 

Turismo, Hospitalidade e Lazer Guia de Turismo - 04 04 

TOTAL 64 

 

CAMPUS NOVA IGUAÇU 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNO INTEGRAL (MANHÃ e TARDE) 

Indústria Automação Industrial 05 05 

Informática Informática 05 05 

Saúde Enfermagem 05 05 

Telecomunicações Telecomunicações 05 05 

TOTAL 20 

 



 

CAMPUS MARIA DA GRAÇA 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

MANHÃ TARDE 

Indústria 
Automação Industrial 04 - 04 

Manutenção Automotiva - 04 04 

Segurança Segurança do Trabalho 04 - 04 

TOTAL 12 

 

CAMPUS NOVA FRIBURGO 

 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNOS MANHÃ E TARDE 

Informática Informática 05 05 

TOTAL 05 

 

CAMPUS PETRÓPOLIS 
 
ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNA DA TARDE 

Telecomunicações Telecomunicações 05 05 

TOTAL 05 

 

CAMPUS VALENÇA 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 

NÚMERO DE VAGAS 
TOTAL DE 

VAGAS 
1º ANO 

TURNA DA MANHÃ 

Produção Alimentícia Alimentos 04 04 

Química Química 04 04 

TOTAL 08 
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DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA RENDA FAMILIAR DE PARTICIPANTE DAS 
POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS (Lei n0 12.711/2012) 
 
Os(As) candidatos(as) com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo 
deverão comprovar essa condição por meio da seguinte documentação: 
- Comprovante de rendimentos do(a) candidato(a) e demais componentes da família   (residentes 
no mesmo imóvel, com a mesma dependência financeira) ou cartão NIS (Número de 
Identificação Social) do responsável legal. 
-Documentos comprobatórios da situação socioeconômica, conforme relação a seguir, ou cartão 
NIS (Número de Identificação Social) do responsável legal. 
 
RELAÇÃO DETALHADA DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA 
COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 
1. Para a realização da análise socioeconômica, considera-se: 
 
a) família, a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por 
outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por 
aquela unidade familiar, todas moradoras em uma mesma residência; 
b) morador, a pessoa que tem a moradia como local habitual de residência e nela reside na data 
de inscrição do estudante no Processo Seletivo da instituição federal de ensino; 
c) renda familiar bruta mensal, a soma dos rendimentos brutos recebidos por todas as pessoas 
da família; 
d) renda familiar bruta mensal per capita, a razão entre a renda familiar bruta mensal e o total de 
pessoas da família. 
 
2. Relação de documentos comprobatórios para análise socioeconômica (quando for o 
caso) 
 
2.1. A documentação a ser apresentada é referente ao(a) candidato(a) e a TODAS as pessoas 
que têm a moradia como local habitual de residência e nela residem na data de inscrição do 
estudante no Processo Seletivo da Instituição Federal de Ensino. 
 
2.2. Os documentos apresentados deverão ser Originais ou Fotocópias Autenticadas em 
Cartório. 
 
2.3. Documentação de Identificação: 
 
a) Documento de Identificação do estudante e de TODOS os demais componentes da família 
maiores de 18 anos; 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF de TODOS os demais componentes da família maiores de 
18 anos; 
c) Certidão de Nascimento de TODOS os demais componentes da família menores de 18 anos. 
 
2.4. Documentação Civil: 
 
a) Certidão de casamento dos pais ou responsáveis. Em caso de separação ou divórcio, 
apresentar a certidão de casamento com averbação e a respectiva sentença judicial, se for o 
caso; 



b) Em caso de união estável dos pais/responsáveis, apresentar declaração  dos  mesmos 
confirmando a união e, em caso de separação não oficial, apresentar declaração de um dos 
responsáveis confirmando a separação; 
  
c) Em caso de falecimento dos pais/responsáveis, apresentar fotocópia da certidão de óbito 
correspondente. 
 
2.5. Documentação de Comprovação de Renda: 
 
2.5.1. Para os Trabalhadores Assalariados 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada; 
b) Os 3 (três) últimos contracheques; 
c) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, acompanhada do recibo de entrega à 
Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; 
d) No caso de empregada doméstica, Carteira de Trabalho e Previdência Social registrada e 
atualizada, ou carnê do INSS com recolhimento em dia; 
e) Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 
f) Extratos bancários dos últimos três meses. 
 
2.5.2. Para os Autônomos, Profissionais liberais, Proprietários ou Pessoas com Participação 
em Cotas de Empresas ou Microempresas e Atividade Rural. 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
b) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, acompanhada do recibo de entrega à 
Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; 
c) Guia de Contribuição para o INSS  com  comprovante  de  pagamento  do  último  mês, 
compatíveis  com  a  renda  declarada  (carnê  GPS)  ou  Declaração  de  Comprovante  de 
Rendimento (DECORE) emitida por profissional contábil; 
d) Quaisquer declarações tributárias referentes  a  pessoas  jurídicas  vinculadas   ao(a) 
candidato(a) ou a membros de sua família, quando for o caso; 
e) Extratos bancários dos últimos três meses, da pessoa física e, quando for o caso,  das 
pessoas jurídicas vinculadas; 
f) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, quando for o caso; 
g) Notas fiscais de vendas, quando for o caso. 
 
2.5.3. Para os Aposentados, Pensionistas e Beneficiários de Auxílio Doença e Demais 
Benefícios do INSS. 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
b) Extrato mais recente do pagamento de benefício (detalhamento de crédito) emitido pelo site 
abaixo: 
http://www3.dataprev.gov.br/cws/contexto/hiscre/index.html 
c) Extratos bancários dos últimos três meses do  benefício. Não serão  considerados 
demonstrativo de saque; 
d) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física acompanhada do recibo de entrega à  
Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
 
2.5.4. Para os Desempregados 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
b) Rescisão do último contrato de trabalho, recibo do seguro desemprego. Recebimento do 
Fundo de Garantia (FGTS), se demitido nos últimos 12 meses. 
 
2.5.5. Para aqueles que Nunca Trabalharam 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social. 



2.5.6. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 
a) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de 
entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
b) Extratos bancários dos últimos três meses; 
c) Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos 
três últimos comprovantes de recebimentos. 
 
2.5.7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
a) No caso de o(a) candidato(a) residir provisoriamente em  república, vaga, pensão, ser 
agregado temporariamente, etc, não há necessidade de enviar documentação de colegas da 
moradia estudantil. Porém, é necessário enviar a documentação dos membros de seu núcleo 
familiar, ou seja, documentação referente aos familiares e/ou pessoas que contribuem 
financeiramente com suas despesas. O(A) candidato(a) deve enviar comprovante do valor 
recebido mensalmente para sua manutenção; 
b) A prestação de informação falsa pelo(a) candidato(a), apurada posteriormente à matrícula, em 
procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de 
sua matrícula na Instituição Federal de Ensino, sem prejuízo das sanções penais eventualmente 
cabíveis; 
c) O(A) Candidato(a) deverá arquivar os documentos apresentados no prazo mínimo de  5 
(cinco) anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 
 

EDITAL Nº 0XX/2017 – ANEXO III 
 

CRONOGRAMA PREVISTO 

E v e n t o s D a t a 

Período de Pedido de Isenção de Taxa de Inscrição 10 a 14/07/2017 

Resultado dos Pedidos das Isenções de Taxas de Inscrição e homologação 17/07/2017 

Período de Inscrição do Processo Seletivo 10a 31/07/2017 

Data limite para pagamento dos Boletos de Taxa de Inscrição 01/08/2017 

Data Limite para envio de Laudo Médico para Condições Especiais conforme Edital A combinar 

Relação Preliminar das Inscrições realizadas A combiner 

Divulgação da Relação dos(as) candidatos(as) que concorrem as cotas de Escola da Rede Pública (RP)/ renda 
familiar inferior a 1,5 Salário Mínimo Nacional(RF)/ autodeclararam ser Negros, Pardos ou Índios(N/P/I). A combiner 

Recurso contra a Relação Preliminar das Inscrições realizadas A combiner 

Disponibilização das Imagens dos Recursos contra a Relação das Inscrições realizadas A combiner 

Homologação Final das Inscrições A combiner 

Homologação dos Locais de Prova Objetiva A combiner 

PROVAS OBJETIVAS 02/11/2017 

Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas 02/11/2017 

Divulgação dos Exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas 02/11/2017 

Disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas A combiner 

Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas 02/11/2017 

Disponibilização das Imagens dos Recursos contra as questões das Provas Objetivas A combiner 

Resultado dos Recursos contra as questões das Provas Objetivas 10/11/2017 

Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas A combinar 

Relação Final de Notas das Provas Objetivas 10/11/2017 

Homologação dos Locais das Provas Discursivas 10/11/2017 

Disponibilização para impressão do Cartão Convocação para Etapa (CCE) das Provas Discursivas A combinar 

PROVAS DISCURSIVAS 15/11/2017 

Disponibilização das Imagens das Folhas de Respostas das Provas Discursivas A combinar 

Interposição de Recursos contra as questões das Provas Discursivas 16/11/2017 

Relação Final de Notas das Provas Discursivas A combiner 

Divulgação Final com a Lista de Candidatos(as) Classificados(as) e Convocação para a Matricula nos 
Cursos 

03/01/2018 

Matricula nos Cursos para os(as) candidatos(as) que ocupam as vagas de Ampla Concorrência (AC) A combinar 

Matricula nos Cursos para os(as) candidatos(as) que ocupam as vagas de Reservadas (Lei 12.711/12) A combinar 

Divulgação da 1ª Reclassificação A combinar 

Matrícula da 1ª Reclassificação – Candidatos(as) Não Cotistas (Ampla Concorrência (AC)) A combinar 

Matrícula da 1ª Reclassificação – Candidatos(as) Cotistas (Reservadas (Lei 12.711/12)) A combinar 

Divulgação da 2ª Reclassificação A combinar 

Matrícula da 2ª Reclassificação – Candidatos(as) Não Cotistas (Ampla Concorrência (AC)) A combinar 

Matrícula da 2ª Reclassificação – Candidatos(as) Cotistas (Reservadas (Lei 12.711/12)) A combinar 

Divulgação da 3ª Reclassificação A combinar 

Matrícula da 3ª Reclassificação – Candidatos(as) Não Cotistas (Ampla Concorrência (AC)) A combinar 

Matrícula da 3ª Reclassificação – Candidatos(as) Cotistas (Reservadas (Lei 12.711/12)) A combinar 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 
 

EDITAL Nº 0XX/2017 – ANEXO IV 
 

POSTO DE ATENDIMENTO – XXXX/RJ 
 
 
 

XXXXXXX, XXX/XXX – XXXXXX, Rio de Janeiro – RJ – CEP XXXXX-XXX 
Fone (21) XXXX – XXXX 
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RESUMO DO QUADRO DE VAGAS 
 

Código Campus Curso Período Turno 
Vagas 

Q-I Q-II Q-III Q-IV Q-V TOTAL 

101 Angra dos Reis Mecânica 1º Semestre Tarde 20 4 6 4 6 40 

102 Angra dos Reis Mecânica  2º Semestre Tarde 20 4 6 4 6 40 

201 Itaguaí Mecânica Anual Manhã 20 5 5 5 5 40 

202 Itaguaí Mecânica Anual Tarde 20 5 5 5 5 40 

301 Maracanã Administração Anual Manhã 16 4 4 4 4 32 

302 Maracanã Edificações Anual Manhã 16 4 4 4 4 32 

303 Maracanã Edificações Anual Tarde 16 4 4 4 4 32 

304 Maracanã Eletrônica Anual Manhã 16 4 4 4 4 32 

305 Maracanã Eletrônica Anual Tarde 16 4 4 4 4 32 

306 Maracanã Eletrotécnica Anual Manhã 16 4 4 4 4 32 

307 Maracanã Eletrotécnica Anual Tarde 16 4 4 4 4 32 

308 Maracanã Estradas Anual Manhã 16 4 4 4 4 32 

309 Maracanã Informática Anual Manhã 16 4 4 4 4 32 

310 Maracanã Informática Anual Tarde 16 4 4 4 4 32 

311 Maracanã Mecânica Anual Manhã 16 4 4 4 4 32 

312 Maracanã Mecânica Anual Tarde 16 4 4 4 4 32 

313 Maracanã Meteorologia Anual Manhã 16 4 4 4 4 32 

314 Maracanã Segurança do Trabalho Anual Tarde 16 4 4 4 4 32 

315 Maracanã Telecomunicações Anual Tarde 16 4 4 4 4 32 

316 Maracanã Guia de Turismo Anual Tarde 16 4 4 4 4 32 

401 Maria da Graça Automação Industrial Anual Manhã 15 3 4 4 4 30 

402 Maria da Graça Manutenção Automotiva Anual Tarde 15 3 4 4 4 30 

403 Maria da Graça Segurança do Trabalho Anual Manhã 15 3 4 4 4 30 

501 Nova Friburgo Informática Anual Integral 20 5 5 5 5 40 

601 Nova Iguaçu Automação Industrial Anual Integral 18 4 5 4 5 36 

602 Nova Iguaçu Enfermagem Anual Integral 18 4 5 4 5 36 

603 Nova Iguaçu Informática Anual Integral 18 4 5 4 5 36 

604 Nova Iguaçu Telecomunicações Anual Integral 18 4 5 4 5 36 

701 Petrópolis Telecomunicações Anual Tarde 18 4 5 4 5 36 

801 Valença Alimentos Anual Manhã 15 3 4 4 4 30 

802 Valença Química Anual Manhã 15 3 4 4 4 30 

 
 



ANEXO VIII 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS 

 
 
 

 
 

                                                            

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Nº......../...., QUE FAZEM ENTRE 

SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CENTRO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

CELSO SUCKOW DA FONSECA – CEFET/RJ 

E A EMPRESA 

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

 

A União, por intermédio do CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

CELSO SUCKOW DA FONSECA, com sede na Avenida Maracanã, nº 229 - Maracanã 

RJ, na cidade do Rio de Janeiro / RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 42.441.758/0001-05, 

neste ato representado pelo Diretor Geral, CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES, 

nomeado pela Portaria nº 658, de 30 de junho de 2015, publicada no DOU de 01 de 

julho de 2015, inscrito no CPF nº. 664.099.777-00, portador da Carteira de Identidade nº 

04.545.044-02, expedida pelo IFP/RJ, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) 

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 

..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo 

em vista o que consta no(s) Processo(s) n.º 23063.000319/2017-23 e em observância 

às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o 

presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 20/2017, mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas. 

 



1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço técnico 

especializado objetivando a realização de concurso para preenchimento de 

vagas oferecidas pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca – CEFET/RJ – para ingresso de alunos no ano letivo de 

2018, em seus campi de Angra dos Reis, Itaguaí, Maracanã, Maria da 

Graça, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis e Valença, que será 

prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do 

Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 

preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação:  

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UNID QTD 
VALOR  
UNIT 
R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

1 

Contratação de serviço técnico 

especializado objetivando a realização de 

concurso público para seleção de alunos 

que ingressarão, em 2018, nos Cursos de 

Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio nos campi Angra dos Reis, 

Itaguaí, Maracanã, Maria da Graça, 

Nova Friburgo, Nova Iguaçu, 

Petrópolis e Valença do CEFET/RJ.. 

Candidato 15.000   

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA– VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12(doze) meses, contados a partir da 

data de assinatura do Termo de Contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da 

Lei n° 8.666/93. 

2.2. A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito, sofrer parecer da 

CCONC/CEFET/RJ e ser autorizada pelo Diretor Geral para celebração do Termo 

Aditivo. 



3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E PAGAMENTO 

3.1. O CEFET/RJ pagará à Contratada o valor correspondente à R$ 

(________________________) por candidato, perfazendo um total de R$ 

___________ (_______________) pelo serviço executado, de acordo com o 

cronograma de desembolso, mediante apresentação de nota fiscal/fatura, 

devidamente atestada pela CCONC/CEFET/RJ. Serão retidos na fonte os 

tributos e contribuições determinados pelos Órgãos fiscais e fazendários, de 

acordo com a legislação vigente. 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

3.3. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Edital. 

3.4. Não será aceita, em hipótese alguma, a transferência de direito de créditos da 

Contratada a terceiros. 

3.5. A Contratada deverá zelar pelo adimplemento de seus tributos nos devidos 

Órgãos Públicos, visando manter sua qualificação tributária, condição sem a qual 

não será possível o pagamento de nota fiscal/fatura devida. 

3.6. O CEFET/RJ poderá sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura, no todo 

ou em parte, nos seguintes casos: 

3.6.1. Serviços executados fora dos padrões éticos e da qualidade atribuíveis 

à espécie; 

3.6.2. Existência de qualquer débito para com o CEFET/RJ. 

3.7. Do valor das notas fiscais/faturas devidas, serão deduzidos, de pleno direito, pelo 

CEFET/RJ: 

3.7.1. Multas impostas pelo CEFET/RJ previstas na cláusula nona; 



3.7.2. Na ocorrência de cobrança de multa, a mesma será descontada, de pleno 

direito pelo CEFET/RJ, no ato do pagamento da nota fiscal/fatura devida 

pelos serviços prestados. 

4. CLÁUSULA QUARTA - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

4.1. A Contratada receberá o valor acordado em parcelas, conforme discriminado na 

tabela abaixo: 

ITEM PARCELA DATA (*) DESEMBOLSO (%) 

1 

1ª 
10(dez) dias após o encerramento das 

inscrições 
25 

2ª 
10 (dez) dias após a aplicação da prova de 1ª 

fase 
25 

3ª 
10 (dez) dias após a matrícula da 3ª 

convocação e entrega dos relatórios finais 
50 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 

2017, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 15244/153010             

Fonte: 25026256 

Programa de Trabalho: 108108 

Elemento de Despesa: 339039 

PI: V20RLN01CFN 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

para a apresentação das propostas. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 

FISCALIZAÇÃO 

7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, 

os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são 

aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 



8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas 

no Termo de Referência, anexo do Edital. 

9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no 

Termo de Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA– DO FISCAL 

10.1. O Contrato será acompanhado e fiscalizado pelos servidores ______ e 

________, fiscal e substituto do fiscal, respectivamente, designados através de 

Portaria específica expedida pelo Diretor-Geral do CEFET/RJ, em atendimento 

ao Artigo 67 da Lei 8.666/93. Independente de qualquer aviso, o CEFET/RJ, a 

seu critério, poderá fazer a substituição dos Fiscais, sem que haja necessidade 

de elaboração de Termo Aditivo. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. Durante a vigência do Contrato, a execução dos serviços será fiscalizada 

pela Comissão Permanente de Concursos do CEFET/RJ, juntamente 

com os servidores designados pela Autoridade Competente. 

11.2. O responsável pela fiscalização anotará em registro próprio as ocorrências 

relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas observadas. 

11.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal 

deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... 

(.......................), em uma das modalidades previstas no Art. 56 § 1º da Lei 

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

Contrato, observadas as condições previstas no Edital. 



13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

13.1.  A empresa contratada deverá desenvolver as atividades inerentes ao 

concurso, sendo responsável pela sua execução, conforme descrição a 

seguir: 

ITEM DE REFERÊNCIA COMPETÊNCIA DA EMPRESA CONTRATADA 

1. EDITAL DO 
CONCURSO 

 Elaboração do Edital, em conjunto com a Coordenação de 
Concursos do CEFET/RJ (CCONC); 

 Divulgação do Edital no seu site. 

2. MANUAL DO 
CANDIDATO 

 Divulgação do Manual no seu site. 
 

3. ISENÇÃO DA TAXA 
DE INSCRIÇÃO 

 Elaboração do modelo de requerimento de isenção da taxa de 
Inscrição em conjunto com o CEFET/RJ; 

 Recebimento dos pedidos de isenção de acordo com cronograma 
de atividades de realização do Concurso; 

 Análise dos processos de pedido de isenção, segundo os critérios 
definidos pelo CEFET/RJ, fazendo sua triagem e encaminhando o 
resultado de aceitação dos pedidos à apreciação do Coordenador 
Geral do Concurso; 

 Divulgação do resultado dos processos de pedido de isenção no 
seu site. 

4. INSCRIÇÕES  Elaboração da Ficha de Inscrição online, conforme o modelo 
determinado pelo CEFET/RJ; 

 Realização das inscrições de acordo com critérios e cronograma 
de atividades de realização do Concurso; 

 Desenvolvimento dos serviços de informática necessários à 
composição dos bancos de dados inerentes ao processo de 
realização do Concurso, em todas as suas etapas, a partir dos 
candidatos inscritos; 

 Disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição para 
cada um dos candidatos inscritos até a data estipulada no § 2º do 
Art. 7º do Edital do Concurso. Nessa confirmação deverá constar 
as informações sobre o grupo de cotas no qual candidato está 
enquadrado; 

 Divulgação da listagem de homologação das inscrições;  
 Divulgação no site da empresa de todas as informações sobre 

locais e horários das provas na data prevista no edital; 
 Manutenção, durante toda a vigência do concurso, de escritório, 

no município do Rio de Janeiro, visando atendimento aos 
candidatos; 

 Tratamento de dados relacionados a alunos inscritos e perfil 
sociocultural. 

5. LOCAL DE 
REALIZAÇÃO DA 
PROVA (1ª FASE) 

 Obtenção dos espaços físicos onde se realizará a prova de 1
a
 

fase, podendo ser utilizado, sempre que comportar o número de 
candidatos, o espaço do CEFET/RJ, cedido sem cobrança de 
aluguel para a contratada;  

 Informação ao CEFET/RJ do(s) local(ais) de realização da prova 
de 1

a
 fase. 

6. DIVULGAÇÃO DO 
LOCAL DE PROVA 

(1ª FASE) 
 

 Divulgação, em seu site, do(s) local(ais) de realização da prova 
aos candidatos. 



 

7. ELABORAÇÃO DA 
PROVA OBJETIVA 
(1ª FASE) 

 Impressão de cartão-resposta do candidato, folha de presença e 
ata de registro de ocorrências a serem utilizados nos dias de 
aplicação da prova; 

 Impressão colorida dos cadernos de questões da prova, conforme 
padrão orientado pelo setor de programação visual, sendo 
proibida de terceirizar essa tarefa; 

 Empacotamento dos cadernos de questões da prova e guarda em 
sacolas lacradas. 

OBS.: A elaboração das questões da prova ficará a cargo do 
CEFET/RJ  

8. APLICAÇÃO DA 
PROVA OBJETIVA  

(1ª FASE) 

 
 Contratação, coordenação e remuneração das pessoas que 

trabalharão na aplicação e fiscalização da prova de 1ª fase do 
processo seletivo, obedecidas as orientações de equipe, as 
quantidades e valores, estabelecidos nos subitens 14.10 a 14.13 
deste Termo de Referência; 

 Disponibilização, em cada sala de realização da prova, de sacos 
de segurança para que os candidatos coloquem os celulares 
durante a realização das mesmas; 

 Utilização de detectores de metal para triagem nas portas dos 
banheiros; 

 Contratação e remuneração das equipes de apoio estipuladas 
pelos locais de prova (administradores de prédios, porteiros, 
seguranças, serventes etc..., inclusive nos campi do CEFET/RJ); 

 Distribuição e entrega dos cadernos de questões da prova para 
aplicação nos locais definidos; 

 Aplicação da prova; 
 Obtenção de todo o material de limpeza e higiene necessário à 

aplicação da prova; 
 Divulgação, em seu site, no prazo máximo de 2 (duas) horas após 

o término da prova, do gabarito oficial; 
 Escaneamento e disponibilização, no site, dos cartões respostas 

dos candidatos e do caderno de questões; 
 Correção dos cartões-resposta dos candidatos e geração de 

listagem das notas no sistema informatizado. 

9. DIVULGAÇÃO DOS 
RESULTADOS DA 
PROVA DE 1ª FASE 

 Divulgação, em seu site, da relação de candidatos aprovados na 
1ª fase, obedecendo aos critérios do Edital (listagem por ordem 
alfabética e por ordem de classificação);  

 Divulgação da alocação dos candidatos classificados para as 
provas de 2ª fase. 

10. LOCAL DE 
REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS DA 2

a
 

FASE 

 Obtenção dos espaços físicos onde se realizarão as provas de 2
a
 

fase, podendo ser utilizado, sempre que comportar o número de 
candidatos, o espaço do CEFET/RJ, cedido sem cobrança de 
aluguel para a contratada; 

 Informação ao CEFET/RJ do(s) local(ais) de realização das 
provas de 2

a
 fase. 

11. DIVULGAÇÃO DO 
LOCAL DE 
REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS DA 2

a
 

FASE 

 Divulgação, em seu site, do(s) local(ais) de realização das provas 
aos candidatos. 

 
 
 



 

12. ELABORAÇÃO DAS 
PROVAS 
DISCURSIVAS (2ª 
FASE) 

 Impressão colorida dos cadernos de questões das provas, 
conforme padrão orientado pelo setor de programação visual, 
sendo proibida de terceirizar essa tarefa; 

 Empacotamento dos cadernos de questões das provas e guarda 
em sacolas lacradas; 

 Impressão dos cadernos de respostas (personalizados e 
desidentificados por processos de informática, que serão 
utilizados pelos candidatos para desenvolver as soluções das 
questões formuladas nas provas discursivas), da folha de 
presença e da ata de registro de ocorrências, a serem utilizados 
nos dias de aplicação das provas de 2

a
 fase. 

OBS.: A elaboração das questões das provas ficará a cargo do 
CEFET/RJ 

13. APLICAÇÃO DAS 
PROVAS 
DISCURSIVAS (2

a
 

fase) 

 Contratação, coordenação e remuneração das pessoas que 
trabalharão na aplicação e fiscalização das provas de 2ª fase do 
processo seletivo, obedecidas as orientações de equipe, as 
quantidades e valores, estabelecidos nos subitens 14.10 a 14.13 
deste Termo de Referência; 

 Disponibilização, em cada sala/setor de realização das provas, de 
sacos de segurança para que os candidatos coloquem os 
celulares durante a realização das mesmas; 

 Utilização de detectores de metal para triagem nas portas dos 
banheiros; 

 Contratação e remuneração das equipes de apoio estipulados 
pelos locais de provas (administradores de prédios, porteiros, 
seguranças, serventes etc..., inclusive nos campi do CEFET/RJ); 

 Distribuição e entrega dos cadernos de questões das provas para 
aplicação nos locais definidos; 

 Aplicação das provas; 
 Obtenção de todo o material de limpeza e higiene necessário à 

aplicação das provas; 
 Divulgação, em seu site, do padrão resposta das provas 

realizadas; 
 Escaneamento e disponibilização no site dos cadernos de 

respostas dos candidatos e do caderno de questões; 
 Fornecimento de planilhas para o lançamento de notas das 

provas corrigidas; 
 Processamento e geração de listagem das notas das provas de 2

a
 

fase no sistema informatizado e encaminhamento ao CEFET/RJ. 

14. DIVULGAÇÂO DAS 
NOTAS 

 Divulgação, no site, das notas obtidas pelos candidatos na 
realização das provas da 2

a
 fase, obedecendo aos critérios do 

Edital. 

15. PEDIDO DE 
REVISÃO DE 
PROVA 

 Elaboração da Ficha (online) de Pedido de Revisão de Correção 
de Prova; 

 Localização e resgate da prova do candidato no local de guarda 
 Encaminhamento dos requerimentos, com as respectivas provas 

dos candidatos, para o Coordenador Geral do Concurso no 
CEFET/RJ; 

 Fornecimento das planilhas para o lançamento de notas das 
provas revistas pela banca examinadora; 

 Processamento da revisão das notas das provas de 2
a
 fase no 

sistema informatizado. 

16. DIVULGAÇÃO DA 
CLASSIFICAÇÃO 
DOS CANDIDATOS 

 Processamento do programa de cálculo das notas finais dos 
candidatos, de acordo com o Edital, e geração de listagem da 
classificação no Concurso; 

 Divulgação, no site, da relação de candidatos classificados no 
Concurso, obedecendo aos critérios do Edital (listagem por ordem 
alfabética e por ordem de classificação). 



 

17. MATRÍCULA DOS 
CANDIDATOS 
APROVADOS E 
CLASSIFICADOS 
PARA 
PREENCHIMENTO 
DAS VAGAS 

 Fornecimento das listagens de matrícula com os dados solicitados 
pelo CEFET/RJ. 

18. DIVULGAÇÃO DA 2
a
 

CONVOCAÇÃO 
PARA 
PREENCHIMENTO 
DE VAGAS EM 
DECORRÊNCIA DE 
FALTA/DESISTÊNCI
A DE MATRÍCULA 

 Processamento da 2
a
 convocação para preenchimento de vagas 

em decorrência de falta/desistência de matrícula e, quando for o 
caso, remanejamento de candidatos; 

 Divulgação, no site, da relação de candidatos convocados e 
remanejados no Concurso, obedecendo aos critérios do Edital 
(listagem por ordem alfabética e por ordem de reclassificação). 

19. MATRÍCULA DOS 
CANDIDATOS DA 2ª 
CONVOCAÇÃO 
PARA 
PREENCHIMENTO 
DE VAGAS  

 Fornecimento das listagens de matrícula dos candidatos da 2ª 
convocação para preenchimento de vagas com os dados 
solicitados pelo CEFET/RJ. 

20. DIVULGAÇÃO DA 3
a
 

CONVOCAÇÃO 
PARA 
PREENCHIMENTO 
DE VAGAS EM 
DECORRÊNCIA DE 
FALTA/DESISTÊNCI
A DE MATRÍCULA 

 Processamento da 3
a
 convocação para preenchimento de vagas 

em decorrência de falta/desistência de matrícula; 
 Divulgação, no site, da relação de candidatos convocados no 

Concurso, obedecendo aos critérios do Edital (listagem por ordem 
alfabética e por ordem de reclassificação). 

21. MATRÍCULA DOS 
CANDIDATOS DA 3ª 
CONVOCAÇÃO 
PARA 
PREENCHIMENTO 
DE VAGAS 

 Fornecimento das listagens de matrícula dos candidatos da 3ª 
convocação para preenchimento de vagas com os dados 
solicitados pelo CEFET/RJ; 

 Fornecimento de arquivo separado com os dados cadastrais de 
todos os alunos aprovados. 

22. TRATAMENTO DE 
DADOS 

 Processamento de dados e geração de relatórios segundo 
indicadores fornecidos pelo CEFET/RJ 

23. RELATÓRIO DE 
FINALIZAÇÃO DO 
CONCURSO 

 Encaminhamento ao CEFET/RJ do relatório-síntese da realização 
do Concurso, assim como de todos os relatórios solicitados e 
especificados nos demais anexos. 

 

24. DO SUPORTE 
JURÍDICO 

 A contratada se obriga a dar, por tempo indeterminado, ao 
CEFET/RJ, todo suporte jurídico necessário, para atender 
demandas judiciais provenientes do Processo Seletivo objetivo do 
contrato. 

 

13.2. Na prestação dos serviços, a contratada deverá observar os critérios descritos 

no Termo de Referência e nos demais anexos do Edital. 

13.3. A contratada assumirá todos os gastos dos serviços a serem prestados. 



14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– RESCISÃO 

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 

no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 

80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no 

Termo de Referência, anexo do Edital. 

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 

assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

14.4.3. Indenizações e multas. 

15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES 

15.1. É vedado à CONTRATADA: 

15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

15.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos 

previstos em lei. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

16.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

16.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 



17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e 

demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do 

Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO 

18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste 

instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO  

19.1. Fica eleito o Foro Federal da cidade do Rio de Janeiro, para dirimir as 

questões oriundas do Contrato, que não puderem ser resolvidas pelas vias 

administrativas, resguardada a competência exclusiva da Justiça Federal.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado 3 (três) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes.  

 

Rio de Janeiro,  .......... de.......................................... de 2017 

 

 

____________________________________ 

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES 
Diretor Geral do CEFET/RJ 

 

 

___________________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 
____________________________________  CPF: __________________________ 
 
____________________________________  CPF: __________________________ 


