ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

EDITAL Nº 22/2020 – CPL/PMOP

PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº 9/2020 – 00010 – CPL/PMOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICO-ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO, PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS, NO ÂMBITO DO PODER
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ.

ABERTURA: 09 DE SETEMBRO DE 2020, ÀS 09:00 HORAS.
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EXIGÊNCIAS E CUIDADOS PARA PARTICIPAR PRESENCIALMENTE DA LICITAÇÃO:
Justificativa: A Organizarão Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, Que o
surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional - e o mais alto nível de alerta da Organizarão, conforme
previsto no Regulamento Sanitário Interacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi
caracterizada pela OMS como uma pandemia. Por força da situação deverão ser observadas,
rigorosamente, as exigências abaixo:
a) Será feito aferimento de temperatura dos representantes nas sessões públicas através de
TERMÓMETRO DIGITAL (Admitidos apenas os que estiverem com a temperatura dentro da
margem de segurança, ou seja, até 37 graus célsius. O representante não poderá permanecer no ambiente
da licitação com temperatura acima do admitido, podendo apresentar outro representante que esteja com
a temperatura dentro do padrão considerado normal.
b) Será obrigatório o uso de máscara para ingresso no local e a máscara não poderá ser retirada no
decorrer de toda sessão pública. É obrigatório o uso de álcool gel o distanciamento entre os licitantes
deverá ser de, pelos menos, 02 (dois) metros.
c) Nenhum licitante poderá ter acesso aos membros da equipe de Licitação sem que observe o
distanciamento mínimo com de 02 (dois) metros.
d) Os documentos (Etapa Credenciamento - Proposta Comercial e Habilitação) deverão ser colocados,
todos, dentro de envelopes separados, envoltos com filmito transparente, recebidos por um único
servidor designado, que fará a desinfecção.
e) O Uso do celular da Equipe de licitação e dos licitantes presentes não poderá ser compartilhado. O
licitante deve portar seu próprio celular envolto em filmito e a equipe não se responsabilizará por
prejuízo decorrente da falta do equipamento ou do cumprimento desta exigência.
g) Toda Sessão Pública será gravada e/ou fotografada, o resultado divulgado no Diário Oficial dos
Municípios e redes sociais. Caso haja problema de oscilação na Internet que impeça a transmissão ao
vivo, a gravação da sessão pública, será publicada no site oficial do município, permanecendo
disponível a todos os interessados.
h) Todas as condições serão disponibilizadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio de Licitações, sempre
acompanhada pelos serviços de Consultoria e Assessoria e, a Sessão Pública, ocorrerá em área aberta,
com total transparência e segurança para os Licitantes presentes, Pregoeiro e Equipe de Apoio.
i) Os serviços de Consultoria e Assessoria Administrativa estarão presentes para dirimir e resolver
impasses ocorridos na sessão pública, não dirimidos pelo pregoeiro e sua equipe.
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EDITAL Nº 22/2020 DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020 – 00010 – CPL/PMOP
1. PREÂMBULO
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ – PA, torna público que fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base na Lei Federal n° 10.520/02, e
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e no que couber, com base na Lei
Complementar nº 123/2006 e alterações.
1.2. O PREGÃO será conduzido pelo(a) PREGOEIRO(A) auxiliado pela EQUIPE DE APOIO,
conforme designação contida nos autos do processo.
1.3. O PREGÃO será realizado no dia 09 DE SETEMBRO DE 2020, com início às 09:00 horas, na
EMEF Raimundo Arcanjo da Costa, situada à Rua Pref. Artêmio Araújo, nº 1103 – Bairro
Marapira – Oeiras do Pará – Pará, CEP: 68.470-000.
1.4. O Edital estará disponível às Licitantes e a qualquer interessado após sua publicação nos veículos
Oficiais nos Portais dos Jurisdicionados - TCM e Transparência Municipal pelo sítio eletrônico:
http://oeirasdopara.pa.gov.br/site/.
1.5. Poderá ser consultado por qualquer interessado na Sala da Comissão Permanente de Licitações,
no horário das 08:30 às 13:00 horas, de segunda a quinta-feira. Caso haja o interesse na
reprodução do Edital será cobrado custo por sua reprodução a ser pago junto ao setor de Tributos
e Arrecadação Municipal.
1.6. No ato do recebimento do Edital deverão os interessados verificar seu conteúdo, não sendo
admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões.
1.7. O aviso de edital será publicado no Diário Oficial da União e Veículo de comunicação de grande
circulação; no Quadro de Avisos da Sede Administrativa do Município e na Câmara de
Vereadores.
2. DO OBJETO
2.1. O objeto deste CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS,
NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ,
conforme especificações e quantitativos constantes no ANEXO I deste Edital.
3. TIPO DO PREGÃO
3.1. Este Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR LOTE.
3.2. A opção pela forma Presencial do Pregão se dá por razão de ordem tecnológica. O município de
Oeiras do Pará, não conta com a estabilidade da conexão da rede mundial de computadores –
INTERNET ou de outro recurso de comunicação de dados de longa distância, ou seja, o acesso à
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internet que temos é instável tendo dias que não temos o funcionamento da mesma, o que não
possibilita, ainda hoje, a realização de um pregão eletrônico. Assim, diante do exposto e
considerando o Decreto Federal nº 10.024/2019, Art. 1º, §4º que admite o uso do pregão presencial
nas licitações de que trata o caput, excepcionalmente, quando previamente justificado a
inviabilidade da realização de pregão eletrônico.
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da execução do objeto desta contratação correrão à conta dos
recursos oriundos exclusivamente da arrecadação das taxas de inscrição dos candidatos ao
Concurso Público, conforme dotação orçamentária a seguir:
0901: Secretaria Municipal de Administração
Projeto Atividade: 04 128 00004 1.007 Realização de Concurso Público
5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que atenderem todas as exigências lei, inclusive quanto aos requisitos constantes
deste Edital e seus anexos.
5.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
5.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas,
ou em processo de recuperação extrajudicial;
5.2.2. Em dissolução ou em liquidação;
5.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito Federal ou
Municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666/1993;
5.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, e decretos regulamentadores;
5.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, §
8°, inciso V, da Lei n° 9.605/1998;
5.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
5.2.7. Que estejam reunidas em consórcio;
5.2.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
5.2.9. Estrangeiras que não funcionem no País;
5.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666/1993;
5.2.11. Servidor, dirigente da PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ, ou
responsável pela licitação;
5.2.12. Com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
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5.3. A empresa interessada deverá apresentar uma única razão social, um único CNPJ, não podendo,
filiais ou subsidiárias, substituírem a matriz, quando esta for a licitante, e vice-versa.
5.4. Os impedimentos, casos existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de
responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente.
5.5. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
5.6. Neste processo não será aplicado o previsto nos Art. 47, 48 e 49 da Lei Complementar 123/2006,
de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, inclusive a Lei Complementar 147/2014, pois
haverá prejuízo ao conjunto do objeto, não sendo vantajoso para a administração pública,
conforme art. 49, III, Lei Complementar 123/2006.
6. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
6.1. Pessoas Jurídicas sob a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores, em
que deverão comprovar tal situação mediante a apresentação de Declaração, nos termos do
modelo constante do ANEXO III deste Edital, firmada pelo representante legal da empresa
acompanhada por cópia autenticada da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial,
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da
LC 123/06. A não entrega da documentação em questão indicará que a licitante optou por não
utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações posteriores.
6.2. Quando da participação das microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser adotados os
critérios estabelecidos nos Artigos 42 e 45 da Lei Complementar 123/2006 e alterações
posteriores, quais sejam:
6.2.1. Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a
sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002; devidamente registrados no registro de empresas mercantis ou no registro de pessoas
jurídicas, conforme o caso;
6.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
6.2.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, à critério da
Administração Pública, para regularização da documentação;
6.2.4. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior deste Edital,
implicará na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81
da Lei 8666/93, sendo facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação;
6.2.5. Será assegurado como critério de desempate a preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte;
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6.2.6. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
à proposta mais bem classificada;
6.2.7. Para efeito do disposto no art. 45 da Lei complementar 123/2006, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:
I – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar a
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II –Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da Lei complementar 123/2006, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
III–No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 44 da Lei
complementar 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiramente poderá apresentar melhor oferta;
6.2.8. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.2.7 deste Edital, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
6.2.9. O disposto no subitem 9.2.7 se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; a microempresa ou empresa de
pequeno porte, no caso do empate previsto no subitem 9.2.6, mais bem classificada, será
convocada para apresentar nova proposta no prazo definido pelo Pregoeiro, após o encerramento
dos lances, sob pena de preclusão.
7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “PROPOSTA DE PREÇOS” E
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
7.1. Os envelopes, respectivamente PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 01) e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 02) deverão ser apresentados,
FECHADOS, INDEVASSÁVEIS E RUBRICADOS NO FECHO, ter suas páginas numeradas
e rubricadas contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os
seguintes dizeres:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ – PA
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 9/2020 – 00010 – CPL/PMOP
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
Razão social da empresa licitante.
(Endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa licitante).
À PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PA
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 9/2020 – 00010 – CPL/PMOP
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Razão social da empresa licitante.
(Endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa licitante).
Os documentos constantes do ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser
apresentados em 01 (uma) via em papel timbrado da proponente, sem emendas, rasuras; redigidos
com clareza, sem entrelinhas ou ressalvas que prejudiquem sua análise. Devem ainda estar
numerados, datadas, assinados na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou
pelo procurador, descrevendo todas as informações de acordo com o Termo de Referência
(ANEXO I).
Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 02 poderão ser apresentados em
original, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por
meio de publicação em órgão da imprensa oficial.
7.3.1. Por ocasião da autenticação de documentos por servidor público componente da
Comissão Permanente de Licitações, a Comissão estará à disposição das Licitantes interessadas,
a partir da publicação deste Edital, até 48 horas (quarenta e oito) antes da abertura da sessão de
licitação, no horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço indicado no Preâmbulo deste Edital.
Não será permitida autenticação de documentos durante a Sessão de Licitação e documentos
apresentados em desconformidade às exigências fixadas neste Edital serão objeto de
desclassificação de proposta ou inabilitação da Licitante.
Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não
ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.
No caso da Sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas
todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do
pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão marcada
para o prosseguimento dos trabalhos.

8. DO CREDENCIAMENTO
8.1. Cada licitante apresentar-se-á com um representante legal que, após ser credenciado, será o único
admitido a intervir em todas as fases deste Pregão, quer por escrito, quer oralmente, respondendo
assim, para todos os efeitos, por sua representada.
8.2. A documentação referente ao credenciamento DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS
ENVELOPES.
8.3. No ato de credenciamento, deverá a licitante apresentar ao Pregoeiro a declaração em
atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/02, (conforme ANEXO IV –
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO),
entretanto, se esta não estiver anexada, o credenciado poderá preenchê-la e assiná-la no momento
do credenciamento.
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8.4. Cada licitante deverá apresentar-se para credenciamento munido de cópia autenticada de sua
carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento credencial, conforme
segue:
a) Termo de Credenciamento (conforme modelo no ANEXO II deste Edital) outorgado pelos
dirigentes da empresa, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de
propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, COM FIRMA
RECONHECIDA EM CARTÓRIO, acompanhado de cópia de documento de identidade dos
dirigentes da empresa, juntamente com CÓPIA AUTENTICADA DO CONTRATO SOCIAL,
para fim de comprovar se o outorgado possui poderes para tal, ou,
b) Instrumento público ou particular de procuração, com a FIRMA DO OUTORGANTE
RECONHECIDA EM CARTÓRIO, devendo constar o nome da empresa outorgante e também
o nome do outorgado, com a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública,
acompanhado de cópia de documento de identidade dos dirigentes da empresa, juntamente com
CÓPIA AUTENTICADA DO CONTRATO SOCIAL, para fim de comprovar se o outorgado
possui poderes para tal, ou,
c) No caso de Sócio ou Diretor da empresa licitante deverá apresentar CÓPIA
AUTENTICADA DO CONTRATO SOCIAL para comprovação de que tem poderes para
tomar e assinar decisões para a empresa, acompanhada de cópia de documento de identidade.
8.5. A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos
nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão comprovar o seu enquadramento
em tal situação jurídica NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, juntando declaração
(ANEXO III), de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte,
acompanhada de cópia autenticada da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial,
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º
da LC 123/06, fora dos envelopes.
8.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
8.7. Na ausência de representação expressa, a empresa não será inabilitada, porém não poderá haver
manifesto de qualquer espécie ou natureza durante a sessão da licitação.
8.8. O uso de telefone celular, somente será permitido durante a fase de lances e com a permissão do
Pregoeiro.

9. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇO
9.1. Para a elaboração da Proposta de Preço será disponibilizado à proponente, mediante prévia
solicitação via e-mail: pregoeirooeiras@gmail.com, planilha em mídia excel, composta dos itens,
especificações e quantidades dispostas no Termo de Referência – Anexo I do Edital. Os dados da
planilha são inalteráveis, ficando disponíveis a alimentação dos valores unitários, marca dos
produtos e demais informações e declarações necessárias ao atendimento dos requisitos da
Proposta de Preços.
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9.2.

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

Sob pena de desclassificação, a proposta de preços deverá, obrigatoriamente, ser apresentada por
via expressa em papel timbrado da licitante e também por meio magnético, através de utilização
de planilha eletrônica Excel, nos termos do subitem 13.1. gravada em PEN DRIVE. A proposta
em meio físico, bem como a mídia gravada em Pen Drive deverão ser entregues à Pregoeira
como conteúdo do envelope 01.
A proposta deverá apresentar as seguintes informações:
a)
O número deste Pregão Presencial, Razão social da proponente, CNPJ, endereço
completo, dados bancários, telefone e e-mail para contato;
b)
Descrição detalhada do objeto, em conformidade com as especificações contidas no
ANEXO I; indicando a marca dos produtos e descrevendo-os de forma precisa, sem alternativa
de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
c)
Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta dias);
d)
Preço unitário e total por itens, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo fixo e
irreajustável, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, nos termos
da planilha de preços; em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão
considerados os primeiros;
e)
Numeração de folhas e assinatura do responsável legal na última folha e rubrica nas
demais;
f)
Declarar estar previstos nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e
indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto deste pregão, envolvendo, entre outras
despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc., exceto quanto aos preços nas
hipóteses de desequilíbrio econômico – financeiro previsto na legislação incidental.
g)
Declarar, sob as penas da lei, que a licitante se compromete a fornecer os bens objeto
deste edital, nas condições e exigências estabelecidas no termo de referência (anexo I do edital).
h)
Declarar ciência da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado
conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação e fornecimento
do objeto licitado.
i)
Declarar que cumprirá todos os prazos estabelecidos no edital e seus anexos;
j)
Declarar de que os valores apresentados na proposta deverão ser fixos e irreajustáveis,
salvo possíveis desequilíbrios econômicos incidentes.
Não será admitido à proponente cotação inferior à quantidade prevista nos itens disposto no
ANEXO I.
Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório.
Em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação ou complementação da proposta. A
falta de qualquer dos elementos exigidos acarretará a desclassificação da proposta;
As propostas das licitantes declaradas vencedoras deverão ser consolidadas, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas, após o término da sessão do Pregão e encaminhadas ao Pregoeiro
Municipal responsável via endereço eletrônico pregoeirooeiras@gmail.com.
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9.8. O Pregoeiro poderá corrigir eventuais erros formais constantes na proposta, desde que não digam
respeito a valores nem á declarações expressas.
9.9. Após a apresentação da proposta, não cabe desistência por parte da empresa em participar do
Processo.
9.10. PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado de acordo com o fornecimento do
material, em uma única parcela, mediante a emissão da respectiva nota fiscal, de acordo com a
programação da Secretaria Municipal de Finanças.
10. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
10.2. Consignarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;
10.3. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o
entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os
direitos dos demais licitantes;
10.4. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.
11. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS
11.1. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de
menor preço, para participação na fase de lances.
11.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos.
11.3. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o Pregoeiro poderá decidir,
justificadamente, pela suspensão do Pregão, inclusive para melhor avaliação das regras
editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o
próprio preço cotado, ou pela repetição do Pregão ou, ainda, dar prosseguimento ao mesmo,
condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante.

12. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
12.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva,
em valores distintos e decrescentes.
12.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do ITEM.
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12.3. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais,
em ordem decrescente de valor.
12.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão
do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de
ordenação das propostas.
12.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
12.6. Dos lances ofertados não caberá retratação;
12.7. A etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento enquanto houver disponibilidade
para tanto por parte das proponentes.
12.8. O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todas as proponentes
declinarem da correspondente formulação.
12.9. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei
Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.
12.9.1. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME e EPP participantes que sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada não
seja uma ME ou EPP.
12.9.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas
com a primeira colocada e o licitante ME ou EPP melhor classificado terá o direito de apresentar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo
máximo de 5 (cinco) minutos.
12.9.3. Caso a ME ou EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,
serão convocadas as demais licitantes ME ou EPP participantes que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito,
segundo o estabelecido no subitem anterior.
12.9.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME ou EPP empatadas, no referido
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro
poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
12.9.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME ou EPP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta
inicial apresentada por ME ou EPP, ou ainda não existindo ME ou EPP participante, prevalecerá
a classificação inicial.
12.9.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação
final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em
primeiro lugar.
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12.9.7. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, assegurandose a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
a)
produzidos no País;
b)
produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c)
produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.
12.10. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
12.11. Não se permitirá a qualquer dos licitantes solicitar a retirada de envelopes ou cancelamento de
propostas após a sua entrega;
12.12. Na situação prevista no inciso 16.5, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço;
12.13. Faculta-se ao Pregoeiro o direito de promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta;
12.14. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo
de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das causas referidas no
item anterior;
12.15. Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas as propostas na ordem
crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lances, sempre com base
no último preço apresentado, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor
preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.
12.16. O Pregoeiro decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor preço, para
que seja obtido o melhor preço em relação a estimativa média orçada pela Administração
Municipal.
12.17. O Pregoeiro deverá comparar os preços apresentados com os atuais, praticados no mercado ou
até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que será
juntada aos autos por ocasião do julgamento, e de todos os meios possíveis para a correspondente
verificação.
12.18. O Pregoeiro pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos após o
término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o dever de
portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá para o
atendimento do objeto do Pregão, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou
o lance verbal de menor preço que apresentar.
12.19. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de elementos
insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço, ou o lance verbal de menor preço,
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acarretará na desclassificação da proponente, salvo rasuras que não comprometam partes
essenciais.
12.20. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro
examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
12.21. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
12.22. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua
substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de classificação.
12.23. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de
habilitação, na forma determinada neste Edital.
13. CONTEÚDOS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
13.1. Para habilitação a Licitante deverá apresentar no envelope nº. 02 – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, documentação conforme ordem disposta neste Edital.
13.2. Os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por Cartório competente ou por servidor da Administração, nos termos do subitem 10.3., ou
ainda, por publicação em órgão da Imprensa Oficial, obrigando-se a proponente a fornecer ao
Pregoeiro os originais correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados.
13.3. O Pregoeiro não aceitará cópia em papel térmico, próprio para uso em aparelho de fac-símile.
13.4. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão
emissor não declare a validade do documento, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias
contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado (s)
de Capacidade Técnica.
I.
HABILITAÇÃO JURIDICA (Art. 28, Lei Federal nº 8.666/93)
a)
Cópia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos sócios;
b)
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
c)
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;
c.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva
d)
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;
e)
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
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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;
f)
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
II.
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a)
Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
b)
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c)
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d)
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Tributária e Não-Tributária) do
domicílio ou sede do licitante;
e)
Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União,
sendo que a mesma deve abranger também as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a
“d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, expedida pela
Secretaria da Receita Federal;
f)
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal;
g)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT da Licitante, perante a Justiça do
Trabalho, em cumprimento à Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa TST nº
1470/2011.
Parágrafo Primeiro: A Equipe de Apoio verificará durante a Sessão a autenticidade dos
documentos requeridos acima.
Parágrafo Segundo: Caso o licitante 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 ser inabilitado.
III.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a)
Alvará de Funcionamento da Empresa;
b)
Atestado de capacidade técnica de realização de Concurso Público com no mínimo de
5.000 (cinco mil) candidatos efetivamente inscritos expedida por Órgão da Administração Pública
ou Privada, comprovando que a licitante manteve ou mantém contrato para a prestação de serviço
da mesma natureza desta licitação, contendo o grau de satisfação quanto ao nível de atendimento,
contendo a assinatura do responsável pelo órgão/entidade emitente devidamente autenticada, bem
como conter os telefones de contato e endereço do órgão para provável realização de diligencia.
c)
Comprovação de realização de Concurso Público com realização de Prova Objetiva,
Prova de Redação e Prova de Títulos;
d)
Comprovação de experiência dos profissionais responsáveis pela elaboração das provas
de, no mínimo 03 (três) concursos atividade, objeto do Termo de Referência;
e)
Indicação dos profissionais responsáveis pela elaboração das provas, com registro no
conselho específico para as áreas técnicas;
f)
Comprovação de que, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos integrantes da equipe
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responsável pela elaboração das provas (subitem d), tenha pós-graduação em nível de
especialização e/ou mestrado e/ou doutorado, mediante apresentação de cópias autenticadas dos
diplomas de nível superior/certificado e pós graduação em qualquer área, devidamente registrado
no Ministério da Educação;
g)
Declaração de que possui Homepage para divulgação de todas as fases do concurso,
certificado através de declaração de endereço eletrônico;
Análise de outras condições Técnicas:
a) Apresentar qualificação de Equipe Técnica própria da instituição;
b) Apresentar portfólio de clientes;
c) Apresentar Memorial da Infraestrutura da instituição;
d) Apresentar Memorial da Segurança interna do ambiente de preparação das provas e da
Segurança no transporte das mesmas;
e) Apresentar Memorial sobre o Parque gráfico próprio ou terceirizado;
f) Apresentar Memorial resumido do Planejamento de todas as etapas do objeto contratado;
g) Apresentar Memorial resumido do Plano de Divulgação;
h) Apresentar Memorial de localização dos Postos de Atendimentos Presenciais;
i) Apresentar Memorial da Central de Atendimento ao Candidato;
j) Apresentar Memorial resumido de Metodologia para elaboração das provas;
k) Apresentar Memorial da Infraestrutura necessária para aplicação das provas: equipes,
materiais, suporte e outros;
l) Apresentar Memorial de Atendimento aos Recursos;
m) Apresentar Memorial de Atendimento Especial;
n) A empresa poderá comprovar o vínculo do pessoal com Habilitação Técnica Adequada nas
seguintes modalidades:
n.1. Empregado/prestador de serviços: Comprovado com cópia, autenticada em cartório, da
carteira de trabalho assinada ou contrato de prestação de serviços.
n.2. Prestador de serviços: Comprovado com cópia, autenticada em cartório, do contrato de
prestação de serviços ou outro instrumento congênere.
Parágrafo Primeiro: Não serão considerados os atestados emitidos por empresas pertencentes ao
mesmo grupo empresarial da empresa proponente, entendendo-se estas, como aquelas que sejam
controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que possua ao menos uma pessoa física ou
jurídica que seja sócio desta.
Parágrafo Segundo: Atentando ao firmado no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e Acórdão TCU nº
3.418/2014-Plenário, ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias,
especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das
empresas em disputa, o responsável pela condução do certame deve promover diligências ou visita in
loco, em até 72h, para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base
para a tomada de decisão da Administração.
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IV.

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA
a)
Certidão Negativa de Falência ou de Recuperação Judicial, expedida pelo
Distribuidor Judicial da sede da empresa do licitante;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e
apresentado na forma da Lei, devidamente, registrado na junta comercial. Para fins deste
Edital, os valores constantes no balanço patrimonial, poderão ser corrigidos por índices
oficiais, quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. Na
hipótese de atualização ou aumento do patrimônio líquido, o licitante terá que,
obrigatoriamente, apresentar documentação que o altere, devidamente registrada e arquivada na
junta comercial;
Parágrafo Único: A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma:
a)
No caso de sociedades anônimas, cópia do balanço patrimonial e demonstrações
contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado / Distrito Federal ou, se houver, do Município
da sede da empresa;
b)
No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia das páginas do Livro Diário,
contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de
Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples
(cooperativas/associações), no cartório competente.
c)
A real situação financeira do proponente será verificada com base nos Índices de
Liquidez Geral, Liquidez Corrente, Solvência e Endividamento, demonstrada por memória
de cálculo, através da apresentação dos cálculos abaixo:
 Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:
AC + RLP
ILG = ----------------- ≥ 1,0
PC + ELP
 Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:
AC
ILC = -------------- ≥ 1,0
PC
 Índice de Endividamento Geral (IE) não superior a 0,50 (cinquenta centésimos), obtido
pela fórmula:
PC + ELP
IEG = -------------- ≤ 0,50
AT
Onde:
AC – Ativo Circulante
RLP – Realizável a Longo Prazo
PC – Passivo Circulante
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ELP – Exigível a Longo Prazo
AT – Ativo Total
d)
Os Balanços deverão conter as assinaturas do(s) representante(s) legal(is) e do contador
responsável da Proponente, devidamente registrados na Junta Comercial;
e)
As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço de
encerramento do exercício, deverão apresentar demonstrações contábeis consolidando seus
direitos, obrigações e patrimônio líquido relativo ao período de sua existência;
f)
Demonstrações contábeis realizados/elaborados via Escrituração Contábil digital através
do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED deverão ser apresentados com autenticação da
Junta Comercial.
V. DOCUMENTOS COMPLEMNTARES
a) Declaração – ANEXO V, de que não pesa contra si a superveniência de fato impeditivo para
contratar com o Poder Público, conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93.
b) Declaração - ANEXO VI, de que não possui em seu quadro pessoal empregado com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, assinada por representante (s)
legal (is) da empresa.
13.5. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento àquele exigido
no presente edital e seus anexos.
13.6. A microempresa e empresa de pequeno porte que possuir restrição em qualquer dos documentos
de regularidade fiscal previstos nas alíneas “c”, “d”, “e”, “f”, “g” do título REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova
documentação que comprove a sua regularidade, em até 05 (Cinco) dias úteis, prorrogáveis por
mais 05 (cinco), a contar do encerramento da sessão do Pregão.
13.7. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou
revogar a licitação.
13.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
a)
Em nome da licitante, com número do CNPJ e o endereço respectivo;
b)
Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
c)
Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz;
13.9. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de
certidões por sítios oficiais.
13.10. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
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13.11. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância 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.
13.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
13.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.
13.14. As documentações de cada fase pertinente serão rubricadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio
e pelos representantes legais presentes e após examinada será anexada ao processo desta licitação,
sendo inabilitadas aquelas proponentes cuja documentação apresente irregularidade.
13.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes presentes, os
lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento,
devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes presentes.
14. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL
14.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato
convocatório do Pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da
legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado,
observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento
das propostas.
14.2. Os pedidos de esclarecimento poderão ser encaminhados ao Setor de Licitação por escrito ou
através do endereço eletrônico: pregoeirooeiras@gmail.com.
14.3. Os esclarecimentos escritos deverão ser prestados no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do
recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando integrar os
autos do pregão, dando – se ciência às demais licitantes.
15. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
15.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação
ao ato convocatório do Pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) úteis
anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
15.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade
subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do recebimento
da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá
também ser juntada aos autos do pregão.

16. RECURSO ADMINISTRATIVO
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16.1. Por ocasião do final da sessão, a proponente que participou do Pregão ou que tenha sido impedida
de fazê-lo, se presente à sessão, deverá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer.
16.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa do Pregão, a proponente
interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se inclusive, o
registro de razões em ata, juntando memorial no prazo de 03 (três) dias, a contar da ocorrência.
16.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra–razões em igual
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, independente de
intimação.
16.4. Após a apresentação das contra–razões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o
pregoeiro examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente
informado à autoridade competente para decisão.
16.5. Os autos do Pregão permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários
previstos neste Edital.
16.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
17. ADJUDICAÇÃO
17.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da
proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo ao pregoeiro adjudicar o
objeto do certame à proponente vencedora.
17.2. Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão dos mesmos, a
autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à proponente
vencedora.
18. HOMOLOGAÇÃO
18.1. Compete à autoridade competente homologar o pregão.
18.2. A partir do ato de homologação será fixado o inicio do prazo de convocação das proponentes
adjudicatárias para assinar a ata, o contrato ou a respectiva ordem de fornecimento quando o caso,
respeitada a validade de sua proposta.
19. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO
19.1. O resultado final do Pregão será publicado no Diário Oficial da União, no Quadro de Avisos da
Sede Administrativa do Município e na Câmara de Vereadores.
20. DO CONTRATO E NOTA DE EMPENHO
20.1. O presente Edital fará parte integrante e inseparável do Contrato a ser firmado com a licitante
vencedora, conforme ANEXO VIII.
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20.2. Após homologada a licitação, a CONTRATANTE convocará a licitante vencedora, durante a
validade da Ata de Registro de Preços, para a assinatura do instrumento contratual e recebimento
da Nota de Empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções constantes neste edital e do previsto no art. 81 da Lei
Federal nº 8.666/93.
20.3. Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a licitante vencedora deverá dispor de
“CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da resolução n°11.536/2014-TCM.
20.4. É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular na assinatura
do contrato ou se recusar a assinar o referido documento, no prazo e condições estabelecidas,
chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a
licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93.
20.5. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido
pela CONTRATANTE, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandoo às penalidades legalmente estabelecidas.
20.6. As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais
condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante
deste Edital.
20.7. Os contratos decorrentes do presente Registro de Preços terão suas vigências submetidas ao que
determina o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
20.8. O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pela CONTRATADA durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração.
20.9. A emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da habilitação
parcial da CONTRATADA junto aos sistemas de cadastro e Órgãos/Entidades reguladores
SICAF entre outros.
20.10. É facultado ao Pregoeiro, quando o convocado não receber a Nota de Empenho, no prazo e nas
condições estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificação, para
assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos.
21. DO FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DESTE PREGÃO
21.1. A prestação de serviço, objeto deste Pregão, será de acordo com o cronograma de desempenho
das atividade realizada junto a Comissão de Acompanhamento do Concurso e Fiscal de Contrato;
21.2. Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade
do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será examinado
pedido de prorrogação.
21.3. O pedido, formulado com as pertinentes razões e/ou acompanhado de comprovante do legado,
deverá ser elaborado e/ou dirigido à autoridade superior, antes do término do prazo inicialmente
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estipulado, ficando a critério da autoridade competente acolher ou não o requerimento da
contratada.
21.4. A empresa deverá prestar somente os serviços que atendam integralmente às características e
especificações consignadas em sua proposta comercial, bem como observar as condições e prazos
propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade.
21.5. Caso fique constatada a irregularidade na prestação de serviço, a empresa CONTRATADA
deverá saná-la imediatamente.
21.6. Em caso de irregularidade não sanada, o Fiscal competente reduzirá a termo os fatos ocorridos e
encaminhará à autoridade máxima do órgão para aplicação de penalidades de acordo com a Lei.
21.7. Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será
suspenso e considerado a prestação de serviço em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa sobre
o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste
instrumento.
21.8. A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo
com a legislação própria.
21.9. O acompanhamento da execução do Contrato ficará a cargo das Unidades Requisitantes desta
Licitação, através dos Fiscais e/ou Comissão Fiscalizadora designada, especialmente nomeados
para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.
21.10. Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
a)
Fiscalizar e atestar a prestação de serviço, de modo que sejam cumpridas integralmente as
condições estabelecidas neste Contrato;
b)
Comunicar eventuais falhas na prestação de serviço, cabendo à CONTRATADA adotas
as providências necessárias;
c)
Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos
relevantes relacionados com o fornecimento;
d)
Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em
especial aplicações de sanções e alterações do mesmo;
21.11. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.
22. DAS OBRIGAÇÕES
22.1. A CONTRATADA obriga-se a:
22.1.1. Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas;
22.1.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da
CONTRATANTE, com o pronto atendimento das informações requisitadas.
22.1.3. Disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, Equipamentos, Alimentação,
Transporte e todas as despesas que por ventura forem necessárias ao fornecimento do
objeto, sem qualquer ônus adicional à CONTRATANTE.
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22.1.4. Responsabilizar-se por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens públicos ou
particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados.
22.1.5. Manter durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação apresentada
por ocasião homologação do resultado final da licitação, comprovando tal situação
sempre que for solicitado pela CONTRATANTE.
22.1.6. Indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, funcionário da empresa com
poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a obrigações contratuais para
atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de contato.
22.1.7. Manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em especial as sociais, trabalhistas,
previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir inteira responsabilidade pelo
cumprimento destas obrigações.
22.1.8. Cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (proibição
de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze
anos).
22.1.9. Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela Contratante
durante a vigência contratual.
22.1.10.
Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas ao fornecimento dos produtos licitados ou a iminência de fatos
que possam prejudicar o regular fornecimento.
22.1.11.
Encaminhar as Notas Fiscais juntamente com as autorizações de prestação de
serviço para fins de recebimento dos respectivos valores.
22.1.12.
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários.
22.2. A CONTRATANTE obriga-se a:
22.2.1. Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA para a entrega e devolução
dos produtos, bem como, outras atividades decorrentes da contratação, desde que
devidamente identificados com crachá ou outra identificação da Licitante;
22.2.2. Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade desejada;
22.2.3. Dará ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que
verificar na execução do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto
cumprimento;
22.2.4. Proceder à conferência das Notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, à
entrega dos produtos;
22.2.5. Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas no contrato, mediante Nota de Empenho;
22.2.6. Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constantes no ANEXO I deste Edital;

Avenida XV de Novembro, Nº 1198, Bairro Liberdade, CEP 68.470-000. Oeiras do Pará - PA – CNPJ:
04.876.413/0001-95.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

22.2.7. Notificar a licitante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes
de cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital, para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias;
22.2.8. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos
técnicos da CONTRATADA;
22.2.9. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor,
designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
22.2.10.
Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da
CONTRATADA, após a efetiva entrega do objeto e emissão dos Termos de
Recebimentos Provisório e Definitivo;
22.2.11.
Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens
que compõem o objeto deste termo a serem recebidos;
22.2.12.
Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para
substituições dos produtos que compõem o objeto deste edital.
23. PAGAMENTO
23.1. Os pagamentos devidos pela CONTRATANTE em decorrência das obrigações assumidas serão
efetuados de acordo com a execução do cronograma de pagamento, disposto no termo de
referência, parte integrante deste edital, da seguinte forma:
23.1.1. Mediante entrega da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias junto à Secretaria Municipal de
Finanças, acompanhada dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos.
23.1.2. O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento
fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo.
23.1.3. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente, até
que a mesma providencie as medidas saneadoras.
23.2. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para a
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo na prestação de serviço pela CONTRATADA.
23.3. À CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação de serviço do
objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no Edital e Termo de Contrato
pactuado.
23.4. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais
multas e/ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
23.5. A CONTRATADA deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas
de acordo com legislação própria:
23.5.1. Especificação correta do objeto;
23.5.2. Número da licitação e Contrato;
23.5.3. Marca e o nome comercial.
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24. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO
PARÁ, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7° da Lei
Federal n° 10.520/02.
24.2. A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência das
demais cominações legais contempladas na Lei 8.666/93.
24.3. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções:
a)
Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor do objeto, a cada 24 (vinte e
quatro) horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), podendo a não entrega do objeto
levar a convocação do segundo colocado e aplicação de multa e demais sanções prevista no
Edital.
b)
Impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO
PARÁ pelo período de até 05 (cinco anos), observada a ampla defesa e o contraditório.
24.4. Independente da aplicação das penalidades retro indicadas à proponente ficará sujeita, ainda, à
composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência,
bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na
hipótese da proponente classificada não aceitar a contratação pelos mesmos preços e prazos
fixados pela inadimplente.
25. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME
25.1. No interesse da Administração Pública, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO
PARÁ poderá:
a)
Modificar as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua
realização, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
b)
Revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
25.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual.
25.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da revogação ou anulação do
procedimento licitatório.
26. DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1. Na contagem de prazos estabelecidos neste Pregão excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. Só se iniciam e vencem os prazos referidos
neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.
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26.2. Os casos omissos neste Edital de Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com base na
Legislação Federal e Municipal incidentes, e nos princípios gerais do Direito.
26.3. Será competente o Foro da Comarca de Oeiras do Pará - PA, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para soluções de questões oriundas deste Pregão.
26.4. Fazem parte integrante deste Edital:
a)
ANEXO I – Termo de Referência;
b)
ANEXO II – Modelo para Termo de Credenciamento;
c)
ANEXO III – Modelo de Declaração com base no disposto na Lei Complementar N°.
123/2006 e Alterações Posteriores;
d)
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Cumprimentos aos Requisitos de Habilitação;
e)
ANEXO V - Modelo de Declaração de Idoneidade/Fatos Supervenientes;
f)
ANEXO VI – Modelo de Declaração cumprimento Art. 7º da Constituição Federal;
g)
ANEXO VII – Minuta de Contrato Administrativo.

Oeiras do Pará - PA, 25 de Agosto de 2020.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
ÓRGÃO/UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INTRODUÇÃO
O MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ/PA (PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS
DIVERSAS SECRETARIAS), pretende contratar, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores e a Lei Complementar nº 123/2006, bem como a legislação correlata, empresa ou instituição
especializada na prestação de serviços técnico-especializados no planejamento, organização e realização
de Concurso Público para preenchimento de diversos cargos, no âmbito do Poder Executivo do
Municipio de Oeiras do Pará/PA.
A empresa contratada deverá definir junto a Comissão de Concurso Público a forma de
avaliação dos candidatos, se por questões de múltipla escolha ou pelo sistema de Falso e Verdadeiro, se
haverá nota de corte ou não, o número de questões de conhecimentos gerais e específicos, se haverá
prova subjetiva ou redação, se haverá peso proporcional nas provas e outras questões.
Todas as provas deverão ser realizadas na cidade de OEIRAS DO PARÁ, Estado do Pará.
1 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1.1. No âmbito administrativo, conforme disciplina a Constituição Federal de 1988, toda investidura
em cargo ou emprego público, ressalvados os cargos em comissão, depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos. O Município de Oeiras do Pará/PA (Prefeitura
Municipal e suas diversas Secretarias), Estado do Pará, está, atualmente, necessitando de novas
contratações de profissionais para atender as necessidades da administração municipal, podemos citar,
entre outros de relevante interesse desta municipalidade, os cargos de profissionais de saúde e
profissionais do magistério, como por exemplo: enfermeiros e professores, cuja lei de criação destes dois
últimos cargos (Leis Municipais nºs 536/2008 e 615/2012), criaram vagas para os referidos cargos,
mediante a abertura de concurso público.
1.2. No municipio de Oeiras do Pará foram realizados outros concursos públicos, sendo o último no
ano de 2008, ou seja, o municipio está a mais de 10 (dez) anos sem realizar concurso público, contudo
diversos eventos na gestão de pessoal, tais como aposentadorias, desligamentos a pedido, ampliação da
demanda por serviços públicos e ampliação das responsabilidades a cargo da municipalidade,
acarretam na necessidade de ampliar-se o números de cargos e vagas ocupadas, tudo com a finalidade
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de cumprir com todas as atribuições que cabe a Administração Pública municipal.
1.3. Assim há estudos desenvolvidos pelo Poder Executivo local fixando a demanda por cargos e
vagas que excede ao atual efetivo de servires públicos ativos e os cargos atualmente criados em lei,
havendo a necessidade de reformular a lei de cargos, carreira e salários dos servidores (o que já foi feito
com o envio de projeto de lei para deliberação do Poder Legislativo municipal) e de promover a seleção
e provimento das vagas necessárias ao adequado funcionamento do serviço público municipal.
1.4. Em conformidade com tais dispositivos constitucionais e infraconstitucionais e em atenção aos
princípios da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da
publicidade e o princípio da eficiência, a Administração Pública Municipal necessita qualificar o seu
quadro funcional para melhor atender a demanda dos Munícipes, sendo o concurso público a forma
republicana de privilegiar a competição sem investir contra o princípio da impessoalidade, devendo-se
promover a realização de concurso público para fins de seleção e provimento dos cargos e vagas
apontadas no planejamento interno.
1.5. Diante do disposto, em atendimento às normas constitucionais e devido a necessidade de prover
cargos vagos pertencentes à estrutura organizacional da Administração Direta, com o fim de assegurar a
continuidade dos serviços públicos por ela prestados, lança mão de procedimento licitatório em
atendimento a Lei Federal nº 8.666/93, para contratação de empresa especializada para a realização do
certame.
2 – OBJETO
2.1. O presente Projeto Termo de Referência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADO NO
PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA
PREENCHIMENTO DE CARGOS, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE
OEIRAS DO PARÁ, conforme especificações e condições descritas neste Termo de Referência,
3 – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
3.1. A execução da prestação dos serviços pressupõe o domínio das habilidades e tecnologias descritas
no presente Termo de Referência, da posse de máquinas e equipamentos específicos, além da
participação de pessoal qualificado.
3.2. A Contratada deverá realizar reuniões com a Contratante, através da Comissão do Concurso
Público, de acordo com as demandas, definindo as regras que disciplinarão o Concurso, bem como todos
os instrumentos normativos, conteúdos, regras de inscrição, isenção e demais informações que deverão
ser usadas para compor os Editais e os documentos de planejamento.
3.3. A Contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da
solicitação pela Comissão do Concurso Público para emissão de cada Edital, devendo ser apresentada a
minuta, assim como o descritivo do planejamento de sua realização, a ser definido conforme normas
regulamentadoras pertinentes à espécie, discriminando todos os prazos em que as etapas do Concurso
deverão ser executadas e demais aspectos necessários. Após a realização de eventuais ajustes, a
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Comissão avaliará a nova versão para que seja viabilizado o começo do período de inscrição, dando
início ao processo seletivo.
3.4. O conteúdo programático será oportunamente elaborado pela Contratada, o qual deverá ser
aprovado previamente pela Comissão do Concurso Público e comporá o Edital de abertura.
3.5. A segurança do evento, bem como o sigilo necessário nas fases de preparação, serão de
responsabilidade da Contratada, sem prejuízo que a Contratante diligencie com órgãos da segurança
pública em reforço.
4 – REQUISITOS GERAIS E REQUISITOS TÉCNICOS PARA DESEMPENHO DAS
ATIVIDADES
4.1. Dos requisitos Gerais:
4.1.1. Deter inquestionável reputação ético-profissional;
4.1.2. Possuir estrutura organizacional para a realização do concurso, composta por equipe
especializada;
4.1.3. Ter capacidade de mobilizar recursos humanos qualificados, especialmente as equipes de
fiscais;
4.1.4. Análise jurídica e administrativa das leis e outras normas municipais referentes a concurso
público;
4.1.5. Recebimento, análise e decisão de recursos ou mandados de segurança impetrados em
qualquer fase do concurso público, tanto em esfera administrativa quanto judicial.
4.2. Dos requisitos Técnicos:
4.2.1. Possuir infraestrutura e logística mínima;
4.2.2. Parque computacional para processamento rápido e armazenamento seguro de dados,
composto por leitoras ópticas, servidores, roteadores e sistemas de backup;
4.2.3. Sistema de processamento eletrônico para compor o cadastro geral de candidatos inscritos,
de acordo com informações contidas no formulário de inscrição;
4.2.4. Sistema que resguarde a segurança e o sigilo do certame, em especial nas salas de
elaboração, de impressão, de correção e de guarda das provas.
5 – DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
5.1. Para as pessoas com deficiência, interessadas em concorrer às vagas reservadas, serão adotados os
critérios contidos em lei.
5.2. Serão reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas oferecidas no concurso público para os
candidatos com deficiência.
5.3. A empresa deverá prever em edital um percentual de vagas para deficientes, demonstrando em
tabela o respectivo cálculo percentual e a possibilidade de vagas para cada cargo nos termos do Decreto
Federal 3.298/1999.
5.4. O candidato com deficiência, para ter direito às garantias asseguradas pelas Leis, deverá:
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5.4.1. Preencher, no momento de inscrição, declaração de que é portador de deficiência nos
termos do Decreto Federal nº 3.298/1999, com respectivo código de Classificação Internacional
de Doenças - CID e o tipo de sua deficiência;
5.4.2. Entregar laudo médico original, com data de emissão posterior à data da publicação do
Edital de Abertura, atestando a deficiência de que é portador, com expressa referência ao
respectivo código de CID, observando a legislação aplicável à matéria.
5.4.3. O laudo médico original deverá ser entregue via correio à empresa ou instituição
contratada em data definida no edital de abertura do concurso público.
5.5. O candidato que se declarar deficiente no ato da inscrição e não entregar a documentação conforme
solicitado será desconsiderado como tal e não poderá, posteriormente, alegar essa condição para
reivindicar qualquer garantia legal no concurso público/processo seletivo.
5.6. Os candidatos classificados que se declararam no ato da inscrição como portadores de deficiência
deverão comparecer, na data prevista no cronograma, para se submeterem à avaliação de Equipe
Multiprofissional da contratada, na cidade de Oeiras do Pará.
6. – DA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE
6.1. A publicação dos atos oficiais do Concurso será de responsabilidade da contratante.
6.2. No período que compreende a divulgação do Edital de Abertura até a publicação da Homologação
do Resultado Final, os atos serão divulgados no site da empresa ou instituição contratada, no site da
Prefeitura de Oeiras do Pará e na Imprensa Oficial de Oeiras do Pará, isto é, no Quadro Oficial de
Avisos e Publicações da Prefeitura Municipal. Os atos posteriores serão divulgados no site oficial da
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará/PA e no Quadro Oficial de Avisos e Publicações da Prefeitura
Municipal.
6.3. Na divulgação dos resultados das provas e demais etapas deverão constar, em ordem alfabética,
nome e documento de identificação do candidato, bem como a sua respectiva nota.
6.4. O Resultado Final deverá ser publicado e divulgado no site oficial do concurso público, em ordem
de classificação, em duas listas: uma com a pontuação de todos os candidatos aprovados, inclusive os
portadores de deficiência; e outra somente com a pontuação dos portadores de deficiência.
7 – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA FAZER AS PROVAS
7.1. O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para fazer as provas, portador de
deficiência ou não, deverá solicitar no momento da inscrição, as condições especiais necessárias.
7.2. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e
razoabilidade.
7.3. Os candidatos poderão ser submetidos a exame perante junta médica da empesa ou instituição
contratada para comprovar a necessidade da condição especial solicitada, obrigatoriamente na cidade de
Oeiras do Pará.
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7.4. Para a candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá ser
disponibilizada sala reservada para acomodar o acompanhante e a criança. A candidata que não levar
acompanhante não realizará a prova.
7.5. Os fiscais destinados ao acompanhamento dos candidatos que tenham solicitado condições especiais
para fazer as provas deverão estar aptos para este tipo de serviço.
8 – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
8.1. Dos Editais do Concurso
8.1.1. Preparação das minutas dos editais necessários e adequados ao Concurso, considerando a
distribuição das vagas por grupos de seleção ampla e restrita a portadores de deficiência,
conforme disposições da legislação em vigor.
8.1.2. Apresentação das minutas de todos os editais e demais atos à Comissão Especial do
Concurso Público para apreciação e aprovação.
8.1.3. Encaminhamento de todos os editais e demais atos à Contratante, no formato de
publicação na Imprensa Oficial, para aprovação e posterior publicação.
8.2. Da Inscrição, do Valor e da Estimativa de Candidatos de Inscritos.
8.2.1. Definição do processo de inscrição, com a aprovação da Comissão Especial do Concurso
Público.
8.2.2. A contratada deverá elaborar e disponibilizar em seu endereço eletrônico o manual do
candidato e o respectivo boleto para pagamento bancário por meio de código de barras, bem
como a ficha de inscrição. O Manual do Candidato conterá o edital de abertura das inscrições do
Concurso na íntegra, os conteúdos programáticos, o cronograma previsto e todas as informações
relacionadas ao Concurso.
8.2.3. As inscrições para o concurso público deverão ser abertas pelo período de 30 (trinta) dias
corridos e serão realizadas preferencialmente por meio da INTERNET, no endereço eletrônico
da contratada, na página do Concurso, disponivel 24 horas, initerruptamente, durante todo o
período de inscrição. A Contratada se responsabilizará por todo o processo de inscrição dos
candidatos.
8.2.4. As inscrições deverão possibilitar o maior número possível de investidas pelos candidatos
quanto aos cargos de mesma escolaridade exigida, fazendo com que as provas de cargos de
mesmo nível de escolaridade não sejam realizadas em mesmo horário.
8.2.5. No ato da inscrição o candidato poderá optar por até 2 (dois) cargos diferentes, mesmo que
sejam incompatíveis os horários, conforme tabela definida em edital.
8.2.6. O pagamento será via Boleto Bancário – emitido no ato da inscrição, tendo como
beneficiário do valor arrecadado, o contratante: Município de Oeiras do Pará – Prefeitura
Municipal.
8.2.7. O cadastro geral de inscritos será composto com informações colhidas do formulário de
inscrição, contendo dados pessoais do candidato e nome do cargo, com no mínimo as seguintes
informações:
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Nome completo,
Documento de identificação com foto (RG, Carteira de Motorista)
CPF,
Endereço,
E-mail,
Telefone: fixo e celular,
Data de nascimento,
Sexo;
Cargo;
Declaração de ser portador de deficiência, se houver;
Condições necessárias e especiais para fazer as provas, se houver.
8.3. Da Convocação de Candidatos para as Provas
8.3.1. Os candidatos se responsabilizarão de acompanhar a convocação pelos meios oficiais,
bem como, de imprimirem o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), que deverá conter os
seguintes dados relativos ao candidato: nome, número do documento de identidade, local de
realização da prova, número de inscrição gerado pelo sistema computacional, cargo escolhido,
local para onde concorre, característica da vaga (ampla ou reservada a portadores de
deficiência), além de orientações para realização da prova.
8.3.2. Disponibilização das informações constantes no CCI na rede Internet, na página do
Concurso.
8.4. Do Conteúdo Programático dos Cargos
8.4.1. O conteúdo programático será oportunamente elaborado pela contratada, o qual deverá ser
aprovado previamente pelo Poder Executivo de Oeiras do Pará/PA, mediante a Comissão
Especial do Concurso, e comporá o Edital de Abertura, tendo em conta que deverão ser avaliadas
as competências dos candidatos relativamente:
a) à percepção, à compreensão e à interpretação de textos em linguagem escrita verbal e
não verbal;
b) à capacidade de percepção e raciocínio lógicos;
c) ao conhecimento de legislação pertinente às atribuições do cargo, quando houver.
8.4.2. Privilegiar disciplinas e temas pertinentes e relevantes ao desempenho das atribuições dos
cargos.
8.4.3. Observar legislações ou normas vigentes, jurisprudências, doutrinas, tendências.
8.4.4. Não utilizar legislações com entrada em vigor após a data de publicação do Edital de
Abertura do concurso público.
8.4.5. Ser adequado ao número de questões que serão exigidas, ao nível de escolaridade,
complexidade e perfil dos cargos.
8.4.6. Ser apresentado no edital de abertura por disciplina, com tópico e subitens.
8.5. Das Provas e Títulos
8.5.1. Contratação de profissionais para formação das bancas examinadoras;
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8.5.2. Fazer constar no Edital de Abertura, para todas as provas, os seus critérios de avaliação e
pontuação, de desempate, de classificação e eliminação.
8.5.3. As provas e seus envelopes deverão possuir ótima qualidade de impressão e leitura, sem
liberação de tinta do papel.
8.5.4. Realização de análise pedagógica das questões, quanto ao conteúdo e à forma.
8.5.5. As provas deverão ser submetidas à revisão linguística, de acordo com a reforma
Ortográfica vigente no país, para que não haja problemas com má elaboração das questões, erros
de concordâncias que impliquem em duplicidade de interpretação, ou qualquer outra situação
que possa prejudicar o bom andamento do concurso público.
8.5.6. As provas objetivas deverão ser elaboradas pela contratada, mediante a banca
examinadora, previamente designada pela contratada, altamente especializadas e responsáveis
pela avaliação do conhecimento dos candidatos, respeitando sempre a legislação vigente no país,
devendo conter questões inéditas.
8.5.7. As provas para os cargos de todas as escolaridades deverão ter entre 40 (quarenta) e 60
(sessenta) questões de multipla escolha, contendo cinco opções de resposta e somente uma
correta, com valor igual de 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) para os cargos que não se
disponibiliza a prova de títulos e 0,20 (zero vírgula vinte) para aqueles cargos que se permite a
prova de títulos, conforme o caso.
8.5.8. Diagramação das provas por meio eletrônico.
8.5.9. Relação de cargos, e indicação dos quais tem provas de títulos.
8.5.10. Avaliação dos títulos dos candidatos aos cargos que concorrerem para prova e títulos.
8.5.11. Recepção da documentação de títulos.
8.5.12. Análise de títulos somente dos candidatos aprovados na Prova Escrita.
Somente serão submetidos à Prova de Títulos os candidatos aprovados e classificados nas etapas
anteriores, para os cargos de nível superior.
8.5.13 - A instituição Contratada deverá providenciar disponibilização de espaço físico,
organização, logística e todas as operações concernentes ao recebimento e avaliação dos títulos.
8.5.14 - A Prova de Títulos terá caráter classificatório e consistirá na pontuação de títulos de
formação profissional, sendo valorado na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, conforme quadro
abaixo:
Quantidade
Pontuação
Pontuação
FAIXA
TITULAÇÃO
máxima de
por título
máxima
títulos
Diploma ou certificado devidamente registrado
1
de conclusão de doutorado, acompanhado do
1
5
5
histórico do curso, no cargo em que concorre.
Diploma ou certificado devidamente registrado
2
de conclusão de mestrado, acompanhado do
1
3,5
3,5
histórico do curso, no cargo em que concorre.
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Certificado de conclusão de curso de pósgraduação, em nível de especialização,
3
acompanhado de histórico do curso, conferido
1
1,5
1,5
após atribuição de nota de aproveitamento na
especialidade a que concorre, com carga horária
mínima de 360 horas.
10
TOTAL DE PONTOS
8.5.15 - O Título deverá ser Diploma ou Certificado de conclusão, expedido pela instituição
oficial de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), ou
certificado/declaração de conclusão de curso de Doutorado ou de Mestrado, expedido por
instituição reconhecida pelo MEC, acompanhado do histórico escolar do candidato, no qual
conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as respectivas
menções, o resultado dos exames e do julgamento da dissertação ou da tese. Não serão aceitas
monografias, teses ou atas em fase de revisão.
8.5.16 - Títulos sem conteúdo programático e sem carga horária não serão computados.
8.5.17 - Não serão computados os Títulos que excederem os valores máximos expressos na
tabela constante no item 6.9.3.
8.5.18 - Nenhum título receberá dupla valoração.
8.5.19 - Quando o nome do candidato constante no título apresentado for diferente do nome
declarado na inscrição, deverá ser anexado comprovante oficial de alteração do nome.
8.5.20 - Serão considerados apenas os títulos obtidos até o prazo estabelecido para a entrega dos
mesmos.
8.5.21 - Todo e qualquer comprovante de títulos obtidos em outro país, somente será
considerado se vier acompanhado da revalidação de acordo com a Lei nº 9.394/96 e na
Resolução nº 003, de 22 de junho de 2016 – Conselho Nacional da Educação.
8.6. Dos Locais de Realização e Aplicação das Provas
8.6.1. As provas serão realizadas nos locais selecionados e determinados pela contratante, dentro
do município de Oeiras do Pará/PA, dentre aqueles que possuam infraestrutura adequada para
permitir a boa acomodação física dos candidatos.
8.6.2. Preferencialmente, os locais deverão estar prontos no dia anterior à realização das provas –
distribuição das carteiras, sinalização interna do prédio, restando para o dia das provas o mapa de
distribuição dos candidatos e a sinalização externa, providencias de responsabilidade da
contratada.
8.6.3. Durante o período de aplicação das provas, deverá a contratada manter as instalações
limpas e em boas condições de uso.
8.6.4. Alocação dos candidatos nos locais selecionados para aplicação de provas.
8.6.5. Preparação de todo o material a ser utilizado na aplicação das provas: relatórios de
alocação, relação dos candidatos, lista de presença, ata de sala, termos de aplicação, material
de escritório (lápis, caneta, borracha, elástico, etc.).
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8.6.6. Aplicação das provas para todos os cargos no mesmo dia e no mesmo horário para os
mesmos cargos, de modo que todos os candidatos ao mesmo cargo realizem suas provas no
mesmo horário e dia.
8.7. Da Equipe de Apoio
8.7.1. A contratada deverá dispor por seu custeio na data de realização das provas, de equipe de
coordenação e fiscalização da aplicação das provas, inclusive médico e profissionais de apoio
(em quantidades suficientes para atendimento ao número de candidatos), composta por no
mínimo:
a) Coordenador de prédio;
b) Fiscal de sala, sendo pelo menos 02 (dois) fiscais por sala;
c) Fiscal de apoio (auxiliar da coordenação e recepção dos candidatos);
d) Fiscal de corredor/banheiro;
e) Fiscal de portaria;
f) Fiscal reserva (recepção dos candidatos e substituições);
g) Auxiliar de limpeza;
h) Médico.
8.7.2. Os fiscais deverão ser selecionados, contratados e treinados para atuarem na aplicação das
Provas do concurso público, em conformidade com a função a ser exercida.
8.7.3. Os fiscais de corredor/banheiro deverão receber treinamento especial em razão da grande
incidência de tentativa de fraude por meio de aparelhos eletrônicos nesse recinto.
8.7.4. Realização de revista magnética, ou seja, os candidatos que deixarem a sala de provas para
irem ao banheiro serão revistados por detectores de metais na entrada e na saída.
8.7.5. Dispor de Assessoria Técnica, Jurídica e Linguistica em todas as etapas do concurso, para
fins de elaboração de editais, comunicados, instruções aos candidatos e demais documentos
necessários.
8.8. Da Segurança do Concurso
8.8.1. Utilização de gráfica apropriada à dimensão do Concurso.
8.8.2. Elaboração, impressão e acondicionamento dos cartões de respostas das provas.
8.8.3. Impressão das provas, inclusive para portadores de necessidades especiais, utilizando
pessoal técnico experiente e de absoluta confiança, devendo o local de impressão ser filmado 24
(vinte e quatro) horas e os arquivos de filmagem serem arquivados na sua integralidade, em
sequencia cronológica, até que ocorra a homologação do concurso.
8.8.4. A contratada deverá dispor de todos os meios necessários a assegurar o absoluto sigilo e
segurança em todas as etapas do certame, desde a elaboração das questões de provas, transporte
guarda e manutenção de sigilo das provas e do material necessário à sua aplicação, até a
homologação dos resultados finais do concurso.
8.8.5. O material de aplicação das provas deverá ser acondicionado em malotes de lona
inviolável, constituído de material de alta resistência e opaco, devidamente lacrado com lacres
especiais ou cadeados, para o transporte para os locais da prova.
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8.8.6. Após a impressão, as provas e os cartões-resposta deverão ser separados e acondicionados
em envelopes altamente resistentes e opacos, os quais deverão ser etiquetados conforme
distribuição do local de realização: prédio, bloco, andar, salas, lacrados com lacres codificados
de segurança e invioláveis e assinados pelo responsável, guardados em ambiente seguro da
instituição ou empresa contratada, em cofre e/ou filmada 24 horas, até o dia do seu transporte
para o local da aplicação das provas, devendo ser aberto na presença dos candidatos, mediante
termo de abertura, no momento da aplicação das provas
8.8.7. Após a aplicação, os cartões-resposta deverão ser acondicionados em envelopes lacrados,
etiquetados e assinados pelo fiscal de sala. Poderá a contratada, solicitar a assinatura nos lacres,
dos dois últimos ou do último candidato que o entregou.
8.8.8. Guarda no mesmo cofre de todo o material utilizado na impressão das provas, inclusive
chapas, fotolitos, laser filmes, ou qualquer outro tipo de matriz utilizado, restos de papéis
utilizados e cadernos de questões não aproveitados, até o dia da aplicação das provas.
8.8.9. O Poder Executivo Municipal de Oeiras do Pará poderá realizar diligencia, antes da
assinatura do contrato, paa verificar a capacidade técnico-operacional da instituição ou empresa
vencedora da licitação.
8.9. Da Correção das Provas
8.9.1. A correção das provas objetivas deverá ser através captura e armazenamento das opções
assinaladas por cada um dos candidatos, em cada questão, através de processo óptico-eletrônico.
8.9.2. Correção das provas através do sistema computacional, comparando as opções
assinaladas pelos candidatos com o gabarito oficial e utilizando os critérios definidos no edital
regulador do Concurso.
8.10. Da Divulgação dos Gabaritos
8.10.1. Emissão e divulgação dos gabaritos das provas na rede Internet, na página do Concurso;
8.10.2. Envio dos gabaritos no Formato de publicação da Imprensa Oficial à contratante, para
verificação e posterior publicação.
8.11. Dos Recursos Administrativos
8.11.1. A contratada deverá dispor de profissionais legalmente habilitados para receber, analisar
e responder aos eventuais recursos administrativos e ações judiciais interpostas por candidatos ou
por terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas), referentes ao concurso público.
8.11.2. A interposição de recursos dar-se-á por meio de formulário próprio, disponível no
endereço eletrônico da contratada, protocolado na sede da contratada ou no local de sua
representação, ou, ainda, da maneira que especificar o edital de concurso público.
8.11.3. O resultado da apreciação e a decisão dos recursos interpostos, serão entregues
diretamente aos candidatos pela contratada.
8.11.4. O julgamento dos recursos se dará de acordo com o estabelecido no edital do Concurso;
8.11.5. A emissão e divulgação do resultado do julgamento dos recursos se dará mediante o
endereço eletrônico da contratada, na página do Concurso ou de acordo com o estabelecido no
edital do Concurso.
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8.11.6. Elaboração de subsídios às demandas judiciais e extrajudiciais e fornecimento de todas as
informações necessárias, independentemente do término da participação.
8.11.7. As situações nas quais será admitido recurso serão oportunamente definidas pela
contratada em conjunto com o Poder Executivo de Oeiras do Pará.
8.12. Dos Resultados
8.12.1. Todos os resultados dos candidatos, com busca por número de inscrição, RG e/ou CPF,
deverão ser disponibilizados no endereço eletrônico da contratada e da Prefeitura de Oeiras do
Pará/PA, assim como no Quadro Oficial de Avisos e Publicações da Prefeitura Municipal de
Oeiras do Pará.
8.12.2. Envio, pela contratada, do material relativo aos resultados, em formato de publicação da
Imprensa Oficial, à Comisão Especial do Concurso, para que esta providencie a sua publicação.
8.12.3. Efetuadas as correções, a contratada deverá encaminhar diretamente a Prefeitura de
Oeiras do Pará/PA as listagens de candidatos, com os resultados das provas, em 02 (duas) vias,
impressas e em meio magnético, compatível com a plataforma Windows, conforme discriminado
a seguir:
a) habilitados, em ordem alfabética, por cargo, contendo: número de inscrição, nome,
número do documento de identidade e classificação;
b) habilitados, em ordem de classificação, por cargo, contendo os mesmos dados da lista
anterior;
c) lista de escores e notas: relação de candidatos inscritos, em ordem alfabética contendo
número de inscrição, nome, número do documento de identidade, notas das provas, total
de pontos e classificação;
d) listas individuais dos portadores de deficiência habilitados em ordem alfabética, por
cargo, contendo número de inscrição, nome, número do documento de identidade e
classificação;
e) listas individuais dos portadores de deficiência habilitados em ordem classificatória,
por cargo, contendo número de inscrição, nome, número do documento de identidade e
classificação;
f) relação dos candidatos habilitados, por cargo, em ordem alfabética, com endereço,
telefone e e-mail;
g) estatística dos inscritos, presentes, ausentes e habilitados.
09 – DOS PRODUTOS DE INFORMAÇÃO A SEREM ENTREGUES
9.1. Constituem, entre eventuais outros, produtos de informação a serem entregues pela Contratada ao
Contratante, os seguintes:
a) Relatórios finais impressos e em meio magnético, contendo:
b) Estatísticas de incidências de marcação de cada item em cada questão;
c) Candidatos aprovados e reprovados;
d) Endereços dos candidatos aprovados;
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e) Cópias dos relatórios produzidos durante o Concurso;
f) Base de dados informatizada de consulta a informação dos candidatos aprovados, tais como
dados pessoais, opções no Concurso, nota nas disciplinas e a sua situação final;
g) Relatório no formato legalmente exigido, para envio ao TCM/PA;
h) Os arquivos relacionados ao concurso público deverão ser apresentados de forma clara e
organizados em formato (PDF) que possibilite fácil operação e impressão;
i) Envio de toda a documentação relativa ao Concurso, acondicionado em envelope com
fechamento hot melt, para arquivamento nas dependências da Prefeitura de Oeiras do Pará, por
um período de 05 (cinco) anos, de acordo com a determinação do TCM/PA.
10 – QUANTITATIVO E CRITÉRIO PARA O CADASTRO DE RESERVA
10.1. A reserva legal de 5% (cinco por cento) das vagas aos candidatos portadores de deficiência.
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Exercer a fiscalização dos serviços referentes ao concurso público por servidores efetivos e
membros do Poder Executivo de Oeiras do Pará/PA, garantindo a observância dos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e transparência, a qual
competirá:
11.1.1. Comunicar a empresa contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a
execução dos serviços e no caso de imperfeições, fixar prazo para correção;
11.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações
dentro das normas e condições estabelecidas no contrato;
11.1.3. Efetuar o pagamento à empresa contratada, mediante valor estipulado, dentro do prazo
estabelecido;
11.1.4. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do contrato,
a contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o mesmo.
11.1.5. Fornecer, à contratada, os documentos e informações necessárias à perfeita execução do
contrato.
11.2. Realizar todos os atos necessários à contratação da Instituição que realizará as atividades
pertinentes à execução do certame.
11.3. Manter link no site da Prefeitura, para acesso direto à página oficial do concurso público durante o
período que compreende a divulgação do Edital de Abertura até a publicação da Homologação do
Resultado Final.
11.4. Aprovar o edital de Abertura das inscrições.
11.5. Supervisionar a execução do contrato e a aplicação das provas.
11.6. Publicar todos os avisos e editais referente às fases do concurso público.
11.7. Fornecer locais para aplicação das provas escritas.
11.8. Avaliar o concurso público com ênfase no desempenho da instituição contratada.
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11.9. Homologar o concurso.
12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. Comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis seguintes ao comunicado oficial da Prefeitura para
assinar o instrumento de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas.
12.2. Caberá à contratada realizar o concurso público e garantir a completa e efetiva consecução do
objetivo explicitado neste Termo de Referência, com a observância da legislação e do Regulamento do
concurso e, ainda, das disposições que se seguem:
12.2.1. Iniciar os serviços, objeto do contrato, assim considerado como início da execução dos
serviços a realização de reunião inicial em até 10 (dez) dias corridos após a data de publicação
do seu extrato no órgão da Imprensa Oficial, apresentando:
A) Cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação do Poder Executivo Oeiras do
Pará/PA, onde estejam discriminados todos os prazos em que as etapas do concurso
devem ser executadas;
B) Planejamento preliminar, a ser submetido à apreciação do Poder Executivo de Oeiras
do Pará/PA, discriminando e detalhando todos os procedimentos a serem adotados
relativamente a elaboração de editais e divulgação, inscrições de candidatos, inclusive
portadores de deficiência, cadastramento dos candidatos, seleção dos profissionais que
comporão a banca examinadora, critérios para elaboração de conteúdos e questões das
provas, confecção dos cadernos de provas e folhas de resposta, reprodução do material,
logística para a aplicação das provas, aplicação das provas, métodos de segurança a
serem empregados para a elaboração das provas, para a identificação dos candidatos e
para a aplicação das provas, avaliação das provas, divulgação dos resultados das provas,
encaminhamento de recursos, apreciação dos recursos, serviços de informação e apoio
aos candidatos.
12.3. Prestar pronto atendimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou
privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso, tornando disponíveis para
tanto: pessoas, linha telefônica, correio eletrônico (e-mail), fac-símile, internet, correspondência e
outros, de forma a não comprometer a participação desses no concurso público.
12.4. Manter absoluto sigilo nos assuntos relacionados ao concurso e garantir segurança em todas as
etapas do certame, desde a assinatura do contrato até a publicação da Homologação do Resultado Final,
responsabilizando-se pela divulgação, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações
que comprometam a sua realização.
12.5. Solicitar a prévia e expressa aprovação do Poder Executivo de Oeiras do Pará/PA, quanto aos
procedimentos a serem adotados e características do certame, em todas as suas etapas, assim como, a
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará deverá ser informada formalmente, com antecedência mínima de
24 (vinte e quatro) horas acerca de todas as decisões e comunicados externos;
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12.6. Responsabilizar-se pela guarda, em local apropriado, das folhas de respostas, folhas de frequência
e as demais planilhas de todos os candidatos, bem como o exemplar das provas objetivas e demais
materiais aplicados no concurso público, pelo prazo de até 12 (doze) meses, contados da homologação
do concurso, podendo ser destruídas posteriormente.
12.7. Providenciar todos os recursos materiais e humanos necessárias à realização do certame, locação
de espaço físico, organização, logística e todas as operações concernentes à aplicação das provas;
12.8. Arcar com todas as despesas decorrentes do deslocamento do pessoal de apoio, de coordenação e
fiscalização, de transporte de todo o material relativo ao concurso, de postagem de comunicados, de
taxas e tarifas bancárias, bem como encargos e impostos e outras despesas.
12.9. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do contrato,
correndo às expensas da contratada, as correspondentes despesas, no todo ou em parte, de serviços em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, durante ou após sua prestação;
12.10. Elaborar o Edital de Abertura do Concurso, inclusive quanto ao conteúdo programático que deve
ser completo e atual;
12.11. Coordenar, sob sua inteira responsabilidade, a aplicação e correção das provas objetivas e a fase
de títulos.
12.12. Designar responsáveis pela instauração e condução do processo seletivo;
12.13. Selecionar, contratar e treinar os fiscais para atuarem na aplicação das provas do concurso
público, em conformidade com a função a ser exercida;
12.14. Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista, previdenciária,
fiscal, acidentária e os demais custos diretos e indiretos, assim como os relativos à alimentação,
transporte e outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da relação de emprego do pessoal que
venha a ser contratado para a execução de serviços incluídos no objeto do contrato;
12.15. Manter sob sua guarda o lixo de elaboração e impressão das provas, até a Homologação do
Resultado Final, podendo, em seguida, fragmentá-lo e descartá-lo.
12.16. Entregar o resultado de todas as provas do Poder Executivo de Oeiras do Pará/PA.
12.17. Elaborar editais de retificação do Edital de Abertura e do Resultado Final, se for o caso.
12.18. Responsabilizar-se pela manutenção do site durante a realização do certame.
12.19. Manter no site as informações divulgadas, durante o prazo de validade do concurso público.
12.20. Possuir sistema de processamento eletrônico para realizar as inscrições e compor o cadastro geral
de candidatos inscritos.
12.21. Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso público, arcando
com todos os ônus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa;
12.22. Criar campo na ficha de inscrição para que o candidato declare sua condição de portador de
deficiência, sujeitando-o à avaliação de desempenho.
12.23. Receber o laudo médico dos portadores de deficiência, deferir ou indeferir as inscrições nas vagas
reservadas, verificando a conformidade com o estabelecido no Edital de Abertura.
12.24. Receber as solicitações de condições especiais para fazer as provas, deferir ou indeferir,
obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade.
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12.25. Providenciar os recursos necessários ao atendimento das condições especiais deferidas.
12.26. Sem prejuízo do disposto na minuta do contrato, quanto ao envio dos inscritos, enviar à Prefeitura
Municipal de Oeiras do Pará, por meio eletrônico, em até 5 (cinco) dias úteis após a publicação do
Resultado Final, o arquivo do cadastro geral dos inscritos, contendo o histórico da participação dos
candidatos desde a inscrição até o encerramento do concurso público;
12.27. Enviar relatório final em fotocópia e digitalizados em CD ou Pen Drive;
12.28. Enviar relatórios gerais com dados financeiros, econômicos e estatísticos contendo todas as
informações inerentes ao certame;
12.29. Executar todas as atividades pertinentes à realização do certame que estejam sob sua
responsabilidade,
12.30. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, salvo terceirizações
corriqueiras.
12.31. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação.
12.32. Fazer constar no Edital de Abertura o quadro demonstrativo com os critérios de avaliação e a
respectiva pontuação das provas.
12.33. Elaborar as provas em conformidade com o nível de escolaridade exigido.
12.34. Elaborar conteúdo programático pertinente e compatível com a escolaridade e especialidade
exigida.
12.35. Elaborar as provas abrangendo graus variados de dificuldade, adequados às especificidades do
cargo.
12.36. Utilizar recursos gráficos animados nas provas, caso haja necessidade.
12.37. Utilizar-se de questões inéditas, formuladas com clareza, abrangendo as capacidades de
compreensão, aplicação, análise e avaliação, devendo valorizar o raciocínio e privilegiar a reflexão sobre
a memorização e a qualidade sobre a quantidade.
12.38. Montar cadernos de provas e cartões-resposta que deverão ser produzidos em impressora de alto
desempenho que garanta a qualidade da impressão e a legibilidade.
12.39. Fazer constar da capa do caderno de provas todas as instruções necessárias à realização das
mesmas.
12.40. Somente abrir os envelopes de provas na presença dos candidatos, no momento da aplicação das
provas.
12.41. Zelar para que durante o período de realização das provas de todos os cargos, permaneçam no
mínimo os 2 (dois) últimos candidatos por sala (esta regra deverá constar dos avisos da capa do caderno
de provas);
12.42. Não divulgar errata ou qualquer outro tipo de correção das provas no dia de aplicação.
12.43. Promover a divulgação do concurso em diferentes mídias, devendo necessariamente fazê-lo em
01 (um) jornal de circulação estadual;
12.44. Caberá, ainda, à contratada, dentre outros:
12.44.1. Deferir e indeferir as inscrições;
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12.44.2. Emitir parecer de deferimento e indeferimento, preliminarmente, as inscrições para
concorrer a vagas reservadas a candidatos com deficiência e com condições especiais;
12.44.3. Emitir os documentos de confirmação de inscrições;
12.44.4. Elaborar, revisar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas de seleção;
12.44.5. Prestar informações sobre o certame;
12.44.6. Elaborar comunicados, formulários, cadastros e listagens;
12.44.7. Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas no
concurso, mantendo o seu conteúdo no mais integral e absoluto sigilo, tornando-o inacessível a
toda e qualquer pessoa que venha a ter envolvimento direito ou indireto no processo, bem como
mantendo processo interno suficiente para manter a segurança da inviolabilidade das
questões a serem aplicadas;
12.44.8. O processo de recebimento dos arquivos digitais para impressão deverá obedecer
rigoroso controle de inviolabilidade do seu conteúdo, de forma a impedir o sucesso de qualquer
tentativa de obtenção de cópia, total ou parcial, que venha (m) a tornar pública (s) a (s) questão
(ões);
12.44.9. Receber, analisar e responder aos recursos administrativos interpostos por candidatos;
12.44.10. Obedecer rigorosamente ao cronograma do Concurso;
12.44.11. Zelar pelas condições de segurança e pela integridade física dos candidatos nos locais
de prova durante toda a realização.
13 – DA ESTIMATIVA DE CANDIDATOS INSCRITOS
13.1. A estimativa prevista de inscritos, compreendendo as 256 (duzentas e cinquenta e seis) vagas
ofertadas, será em conformidade com a tabela abaixo:
ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADES DE VAGAS A SEREM
QUANTIDADE ESTIMADA DE
OFERTADAS
INSCRITOS
Fundamental
92
1.400
Médio
56
699
Superior
108
2.468
14 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, QUANTIDADES E DO VALOR UNITÁRIO E
TOTAL
ESPECIFICAÇÕES ESTIMATIVA DE
VALOR
ITEM
QTD/UND
LOTE
INSCRITOS
UNITÁRIO
Fundamental
1.400
01
Médio
699
01
01
Superior
2.468
01
VALOR TOTAL DO LOTE
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15 – DO VALOR MÁXIMO DA INSCRIÇÃO
15.1. Segue a tabela com os valores máximos aceitáveis pela administração, para as inscrições dos
candidatos:
ESPECIFICAÇÕES - LOTE VALOR UNITÁRIO ESTIMADO POR
INSCRIÇÃO
Fundamental
R$ 60,00 (sessenta reais)
Médio
R$ 80,00 (oitenta reais)
Superior
R$ 100,00 (cem reais)
VALOR TOTAL DO LOTE
R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)
16 – DA FONTE DE RECURSO E DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO
16.1. A Contratada compromete-se a realizar as atividades referentes aos serviços técnico-especializados
descritos neste Termo de Referência, mediante ao repasse da arrecadação realizada pela Contratante dos
valores das taxas de inscrição dos candidatos ao Concurso Público, ou seja, todas as despesas
decorrentes do objeto desta contratação correrão, exclusivamente, à conta dos referidos recursos.
16.2. A Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará/PA, delega o valor total das taxas de inscrição dos
candidatos, a ser recolhido diretamente pela CONTRATANTE, por meio de uma conta bancária aberta
exclusivamente para este fim, que repassará o valor total das inscrições a Licitante vencedora do
presente certame, sendo esta a única remuneração para a execução completa dos serviços previstos neste
certame licitatório.
16.3. O cronograma de desembolso financeiro pelos serviços efetivamente prestados será realizado
mediante regular procedimento previsto na Lei nº 4.320/64 e de acordo com as etapas realizadas do
concurso público, após a entrega de relatório de realização da etapa e fatura / nota fiscal, devidamente
atestada pela Comissão Especial do Concurso e obedecerá o seguinte:
a) 50% (cinquenta por cento) do valor global, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do
encerramento das inscrições;
b) 20% (vinte por cento) do valor global, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data doa
aplicação das Provas;
c) 30% (trinta por cento) do valor global, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
divulgação do resultado final do concurso.
16.4. Os valores recebíveis pelas licitantes em decorrência da execução dos serviços prestados são
aqueles unitários por nível inseridos na Proposta Financeira, cujos constituíram o preço unitário global.
16.5. Caso haja ação judicial que questione a legalidade do concurso público relativa à execução do
contrato de responsabilidade do contratado, os pagamentos das parcelas serão suspensos, até final
deslinde da lide.
17 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
17.1. Os cronogramas de execução serão estabelecidos em conjunto com a Contratante através da
comissão de Acompanhamento do Concurso, levando em consideração, inclusive, o prazo proposto pela
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instituição (entre a publicação dos editais e realização das provas), observando os prazos já assinalados
neste Termo de Referência.
17.2. Iniciar os serviços, objeto do contrato, em até cinco dias úteis após a data de assinatura do
contrato, devendo apresentar:
a) cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação da Contratante, onde estejam discriminados
todos os prazos em que as etapas dos Concursos devem ser executadas;
b) planejamento preliminar, a ser submetido à apreciação da Contratante, discriminando e
detalhando todos os procedimentos a serem adotados relativamente à elaboração de editais e
divulgação, inscrições de candidatos, inclusive portadores de deficiência, cadastramento dos
candidatos, seleção dos profissionais que comporão a banca examinadora, critérios para
elaboração de conteúdos e questões das provas, confecção dos cadernos de provas e folhas de
resposta, reprodução do material, logística para a aplicação das provas, aplicação das provas,
métodos de segurança a serem empregados para a elaboração das provas, para a identificação dos
candidatos e para a aplicação das provas, avaliação das provas, divulgação dos resultados das
provas, encaminhamento de recursos, apreciação dos recursos, serviços de informação e apoio
aos candidatos.
18 – PRAZO CONTRATUAL
18.1. O prazo de vigência do Contrato será a contar da data da publicação do Extrato no Diário Oficial
do Município, e poderá chegar ao seu termo final com a execução de todo o seu objeto, ou seja, o
esgotamento de toda a fase recursal e entrega do resultado final, sem nenhuma pendência em relação ao
objeto da prestação de serviço.
18.2. Eventual prorrogação poderá ocorrer ao critério exclusivo da Contratante, dentro do limite legal
que preconiza o Art. 57, Inciso da Lei Federal nº 8.666/93.
18.3. A prestação dos serviços terá início após ordem de serviço/requisição pela Contratante.
Os recursos poderão ser requisitados em parcela, por lote, realizando-se mais de um Concurso Público
durante a vigência do contrato.
19 – FISCALIZAÇÃO
19.1. O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do MUNCÍPIO DE OEIRAS DO
PARÁ (Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará) Contratante, através da Comissão de Acompanhamento
do Concurso Público para provimento efetivo no quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de
Oeiras do Pará, designada mediante Portaria 059 de 06 de março de 2020.
20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 10.520/2002, a
Contratada se:
20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
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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% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
20.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
20.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
20.2.5. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;
20.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública com o consequente
descredenciamento no SICAF e CRC Pará pelo prazo de até cinco anos;
20.2.7. 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 Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
20.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF/CRC Pará.
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21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. O concurso público deverá ocorrer em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência,
no Edital de Abertura e em documentos pertinentes.
21.2. O Edital do Concurso Público, distribuirá as vagas a serem preenchidas para o meio rural por
regiões, a saber: Região I (Estrada BR 422; Estrada Baixa e Rio Anauerá), Região II (Rio Oeiras e Rio
Arióca) e Região III (Ilhas) .
21.3. O concurso público a que este Termo de Referência se refere, visa ao preenchimento de 256
(duzentos e cinquenta e seis) cargos vagos e criados do quadro de pessoal efetivo desta
municipalidade, sendo bem assim, tem-se a perspectiva de que o certame recrute aproximadamente
10.000 (dez mil) candidatos, conforme as estatísticas do último concurso (edital nº 001/2008) realizado
por este município.
21.4. Os casos omissos serão esclarecidos pela Comissão deste concurso.
22 – RELAÇÃO DOS CARGOS, VENCIMENTO E ESPECIFICAÇÕES
22.1. Cargos, Requisitos, número de Vagas, Cadastro de Reservas, Carga Horária e Vencimento:
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA PREFEITURA EM GERAL
CATEGORIAS FUNCIONAIS
GRUPOS OCUPACIONAIS – MEIO URBANO E MEIO RURAL
GRUPO OCUPACIONAL AUXILIAR E OPERACIONAL
CARGO

CÓDIGO

PRÉVAGAS
REQUISITOS
INVESTIDURA
Ensino
Auxiliar
de PMO-AOP15
010
Fundamental
Administração
Completo e
conhecimentos
básicos de
informática
Ensino
Auxiliar
de PMO-AOP20
010
Fundamental
Serviços
Completo
Gerais
(Servente)
Ensino
Auxiliar
de PMO-AOP10
010
Fundamental
Serviços
Completo
Gerais

CADASTRO JORNADA VENCIMENT
DE
DE
O BASE EM
RESERVA TRABALHO REAIS (R$)
30
180h/m
998,00

40

180h/m

998,00

20

180h/m

998,00
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Auxiliar
de PMO-AOP010
Serviços
Urbanos
PMO-AOPCarpinteiro
010
Eletricista
Predial

PMO-AOP010

Motorista
Veículo Leve

PMO-AOP010

PMO-AOPMotorista
010
Veículo Pesado

Operador de PMO-AOP010
Bomba D’agua
Operador
Máquinas
Pesadas

de PMO-AOP010

Pedreiro

PMO-AOP010

Vigia

PMO-AOP010

Ensino
Fundamental
Completo
Ensino
Fundamental
Completo
Ensino
Fundamental
Completo
Ensino
Fundamental
Completo e CNH
“A e B”
Ensino
Fundamental
Completo e CNH
“D”
Ensino
Fundamental
Completo
Ensino
Fundamental
Completo e CNH
“D” e Curso de
Máquinas
Pesadas
Ensino
Fundamental
Completo
Ensino
Fundamental
Completo

10

20

180h/m

998,00

02

04

180h/m

1.340,00

02

04

180h/m

1.340,00

04

08

180h/m

1.340,00

02

04

180h/m

1.400,00

01

02

180h/m

1.340,00

04

08

180h/m

1.443,00

02

04

180h/m

1.340,00

20

40

180h/m

998,00

GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL MÉDIO
PMO-GNMEnsino Médio
10
180h/m
Agente
05
Completo, com
Administrativo 020
conhecimentos
de informática e
Curso de Editor

1.400,00
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Fiscal de
Receitas
Municipais

PMO-GNM020

Fiscal
de
Feiras
e
Mercados
Fiscal
de
Controle
Ambiental
Técnico
em
Contabilidade

PMO-GNM020

de Texto e
Planilha
Eletrônica.
Ensino Médio
Completo, com
CNH, no
mínimo “A e
B” e
conhecimento
básico de
informática
Ensino Médio
Completo e
Técnico em
Contabilidade
Completo, com
conhecimento
de informática e
Curso de Editor
de Texto e
Planilha
Eletrônica.
Ensino Médio
Completo

PMO-GNM020

Ensino Médio
Completo

01

02

180h/m

1.443,00

PMO-GNM020

Ensino Médio
Completo e
Curso Técnico
em
Contabilidade
Completo, com
conhecimento
de informática e
Curso de Editor
de Texto e
Planilha

01

02

180h/m

1.443,00

Agente
Municipal
Trânsito

PMO-GNMde 020

08

-

200h/m

998,00

01

02

180h/m

1.443,00

01

02

180h/m

1.443,00
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Técnico
em PMO-GNM020
Informática

Técnico
Mecânica

em PMO-GNM020

Técnico
em PMO-GNM020
Refrigeração

Arquiteto

Assistente
Social

Eletrônica.
Ensino Médio
Completo
e Curso
Técnico em
Informática
Completo
Ensino Médio
Completo e
Curso Técnico
em Mecânica
Completo, com
conhecimento
básico de
informática.
Ensino Médio
Completo e
Curso Técnico
em
Refrigeração
Completo, com
conhecimento
básico de
informática.

02

04

180h/m

1.443,00

01

02

180h/m

1.443,00

01

02

180h/m

1.443,00

GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR
PMO-GNSEnsino
02
180h/m
01
030
Superior
Completo em
Arquitetura e
Urbanismo e
Registro
Profissional
PMO-GNSEnsino
02
180h/m
01
030
Superior
Completo em
Serviço Social
e Registro
Profissional.

R$ 2.495,00

R$ 2.495,00
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Engenheiro
Agrônomo

PMO-GNS030

Engenheiro
Civil

PMO-GNS030

Engenheiro
Elétrico

PMO-GNS030

Pedagogo

PMO-GNS030

Procurador

PMO-GNS030

Psicólogo

PMO-GNS030

Tecnólogo
em

PMO-GNS030

Ensino
Superior
Completo em
Agronomia e
Registro
Profissional.
Ensino
Superior
Completo em
Engenharia
Civil e Registro
Profissional.
Ensino
Superior
completo em
Engenharia
Elétrica e
Registro
Profissional
Ensino
Superior
Completo em
Licenciatura
Plena em
Pedagogia.
Ensino
Superior
Completo em
Direito e
Registro
Profissional.
Ensino
Superior
Completo em
Psicologia e
Registro
Profissional.
Ensino
Superior

01

02

180h/m

R$ 2.495,00

01

02

180h/m

R$ 2.495,00

01

02

180h/m

R$ 2.495,00

01

02

180h/m

R$ 2.495,00

01

02

180h/m

R$ 3.500,00

01

02

180h/m

R$ 2.495,00

01

02

180h/m

R$ 2.495,00
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Desenvolvime
nto
de
Sistemas.

PMO-GNSTecnólogo
em Recursos 030
Humanos

Completo de
Tecnologia em
Análise e
Desenvolvimen
to de Sistemas.
Ensino
Superior
Completo em
Tecnologia de
Recursos
Humanos e
Registro
Profissional.

01

02

180h/m

R$ 2.495,00

QUADRO DE CARGOS PERMANENTES DA SAÚDE
GRUPO OCUPACIONAL DE ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – MEIO URBANO E
MEIO RURAL
CARGO
CÓDIGO
PRÉVAGA CADASTR JORNADA VENCIMENT
REQUISITOS
S
O DE
DE
O BASE EM
INVESTIDUR
RESERVA TRABALHO REAIS (R$)
A
Assistente
PMO-ANSEnsino Superior
02
180h/m
01
R$ 2.495,00
Social
010
Completo em
Serviço Social e
Registro
Profissional.
Enfermeiro
PMO-ANSEnsino Superior
06
180h/m
03
R$ 2.495,00
010
Completo em
Enfermagem e
Registro
Profissional.
Farmacêutico/ PMO-ANSEnsino Superior
02
180h/m
01
R$ 2.495,00
Bioquímico
010
Completo em
Farmácia e
Registro
Profissional.
Fisioterapeuta PMO-ANSEnsino Superior
02
180h/m
01
R$ 2.495,00
010
Completo em
Fisioterapia e
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Fonoaudiólog PMO-ANSo
010

Médico
- PMO-ANSClínico Geral 010

Médico
Cirurgião
Geral

- PMO-ANS010

Médico
PMO-ANSObstetra
/ 010
Ginecologista

Médico

PMO-ANS-

Registro
Profissional.
Ensino Superior
Completo em
Fonoaudiologia
e Registro
Profissional
Ensino Superior
Completo em
Medicina, com
título de
Especialista ou
Residência
Médica em
Clínica Médica
e Registro
Profissional.
Ensino Superior
Completo em
Medicina, com
título de
Especialista ou
Residência
Médica em
Cirurgia e
Registro
Profissional.
Ensino Superior
Completo
em Medicina,
com título de
Especialista ou
Residência
Médica em
Obstetrícia e
Ginecologia e
Registro
Profissional.
Ensino Superior

-

01

180h/m

R$ 2.495,00

01

-

180h/m

R$ 7.000,00

01

-

180h/m

R$ 8.000,00

01

-

180h/m

R$ 7.000,00

01

-

180h/m

R$ 7.000,00
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Pediatra

010

Médico
Psiquiatra

PMO-ANS010

Nutricionista

PMO-ANS010

Odontólogo

PMO-ANS010

Psicóloga

PMO-ANS010

Terapeuta
Ocupacional

PMO-ANS010

Completo
em Medicina,
com título de
Especialista ou
Residência
Médica em
Pediatria e
Registro
Profissional.
Ensino Superior
Completo em
Medicina, com
título de
Especialista ou
Residência
Médica em
Psiquiatria e
Registro
Profissional.
Ensino Superior
Completo em
Nutrição e
Registro
Profissional
Ensino Superior
Completo em
Odontologia e
Registro
Profissional
Ensino Superior
Completo em
Psicologia e
Registro
Profissional
Ensino Superior
Completo em
Terapia
Ocupacional e
Registro

01

-

180h/m

R$ 7.000,00

01

02

180h/m

R$ 2.495,00

01

02

180h/m

R$ 2.495,00

01

02

180h/m

R$ 2.495,00

01

02

180h/m

R$ 2.495,00
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Profissional

CARGO

Técnico em
Enfermagem

Técnico em
Eletrocardiogr
ama
Técnico em
Laboratório

Técnico em
Radiologia

GRUPO OCUPACIONAL DE ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO
MEIO URBANO
CÓDIGO
PRÉVAGA CADASTR JORNADA VENCIMENT
REQUISITOS
S
O DE
DE
O BASE EM
INVESTIDUR
RESERVA TRABALHO REAIS (R$)
A
PMO-ANMEnsino Médio
04
180h/m
02
1.443,00
TE
Completo e
Registro
Profissional.
PMO-ANMEnsino Médio
01
180h/m
1.443,00
TE
Completo e
Registro
Profissional.
PMO-ANMEnsino Médio
02
180h/m
01
1.443,00
TE
Completo e
Registro
Profissional
PMO-ANMEnsino Médio
04
180h/m
02
1.443,00
TE
Completo e
Registro
Profissional

GRUPO OCUPACIONAL DE ATIVIDADES AUXILIARES BÁSICAS
CÓDIGO: PMO - AAB – 030 – MEIO URBANO E MEIO RURAL
CARGO
CÓDIGO
PRÉCADASTR JORNADA VENCIMENT
REQUISITOS VAGA
O DE
DE
O BASE EM
INVESTIDUR
S
RESERVA TRABALHO REAIS (R$)
A
Auxiliar
de PMO-AABEnsino Médio
04
180h/m
02
998,00
Consultório
ACD
Completo.
Dentário
Microscopista PMO-AABEnsino Médio
04
180h/m
02
1.340,00
MIC
Completo

Avenida XV de Novembro, Nº 1198, Bairro Liberdade, CEP 68.470-000. Oeiras do Pará - PA – CNPJ:
04.876.413/0001-95.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

QUADRO DE CARGOS PERMANENTES DA CARREIRA DOS GRUPOS OCUPACIONAIS
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO
MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ
MEIO URBANO
PRÉREQUISITO
JORNAD VENCIMEN
PARA
ÁREA DE
CADASTRO
CARGO
NOVAS
A DE
TO BASE
NÍVEL INVESTIDU ATUAÇÃ
DE
VAGAS
TRABAL INICIAL EM
RA NO
O
RESERVA
HO
REAIS (R$)
CARGO
Diploma de
conclusão de Educação
I
curso de
Infantil e
36
100h/m
Professor
18
R$ 1.278,87
graduação de
Ensino
Licenciatura Fundament
Plena em
al Menor
Pedagogia,
fornecido por
instituição de
ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação.
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

Professor

Professor

I

I

Diploma de
conclusão de
curso de
graduação de
Licenciatura
Plena em
Letras com
Habilitação
em Inglês,
fornecido por
instituição de
ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação.
Diploma de
conclusão de
curso de
graduação de
Licenciatura
Plena em
Matemática,
fornecido por
instituição de
ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação.

Ensino
Fundament
al Maior

02

04

100h/m

R$ 1.278,87

Ensino
Fundament
al Maior

03

06

100h/m

R$ 1.278,87
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

Professor

Professor

I

I

Diploma de
conclusão de
curso de
graduação de
Licenciatura
Plena em
História,
fornecido por
instituição de
ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação.
Diploma de
conclusão de
curso de
graduação de
Licenciatura
Plena em
Geografia,
fornecido por
instituição de
ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação.

Ensino
Fundament
al Maior

01

02

100h/m

R$ 1.278,87

Ensino
Fundament
al Maior

01

02

100h/m

R$ 1.278,87
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

Professor

I

Professor

I

Diploma de
conclusão de
curso de
graduação de
Licenciatura
Plena em
Educação
Física,
fornecido por
instituição de
ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação.
Diploma de
conclusão de
curso de
graduação de
Licenciatura
Plena em
Ciências
Naturais,
fornecido por
instituição de
ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação.

Ensino
Fundament
al Maior

03

06

100h/m

R$ 1.278,87

Ensino
Fundament
al Maior

01

02

100h/m

R$ 1.278,87
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

Professor

I

Professor

I

Diploma de
conclusão de
Ensino
curso de
Fundament
graduação de
al Maior
Licenciatura
Plena em
Teologia/Reli
gião,
fornecido por
instituição de
ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação.
Diploma de
conclusão de
Ensino
curso de
Fundament
graduação de
al Maior
Licenciatura
Plena em
Arte,
fornecido por
instituição de
ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação.

-

01

100h/m

R$ 1.278,87

01

02

100h/m

R$ 1.278,87

GRUPO DE APOIO PEDAGÓGICO
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

PRÉCARGO
NÍVEL REQUISITO
PARA
INVESTIDUR
A NO CARGO
Diploma de
conclusão de
I
curso de
graduação de
Licenciatura
Plena em
Pedagogia, com
habilitação em
ESPECIALI
Gestão,
STA EM
Administração,
EDUCAÇÃ
Supervisão e
O
Orientação
Educacional,
fornecido por
instituição de
ensino superior
reconhecida
pelo Ministério
da Educação.

ÁREA DE
ATUAÇÃO

Orientação,
Supervisão e
Administraçã
o
Educacional
e
pedagógica.

NOVAS
VAGAS

CADASTRO
DE
RESERVA

02

06

JORNAD VENCIMEN
A DE
TO BASE
TRABAL INICIAL EM
HO
REAIS (R$)

30 h/s

R$ 1.918,31
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
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P
E
D
A
G
O
G
O
ESPECIALI
STA
EM
PSICOPED
AGOGIA

I

Diploma de
conclusão de
curso de
graduação de
Licenciatura
Plena em
Pedagogia, com
habilitação em
Gestão,
Administração,
Supervisão e
Orientação
Educacional,
fornecido por
instituição de
ensino superior
reconhecida
pelo Ministério
da Educação c/
especialização
em
psicopedagogia,
com carga
horária mínima
de 360 horas,
realizada em
instituição
regularizada e
reconhecida
pelo Ministério
da Educação

Subsidiar os
professores
quanto à
utilização de
recursos
psicopedagó
gicos
e promover o
aconselhame
nto
psicopedagó
gico
dos alunos.

02

01

30 h/s

R$ 2.495,00

MEIO RURAL
GRUPO DOCENTE

Avenida XV de Novembro, Nº 1198, Bairro Liberdade, CEP 68.470-000. Oeiras do Pará - PA – CNPJ:
04.876.413/0001-95.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

CARGO

Professor

Professor

NÍVEL

I

I

PRÉREQUISITO
PARA
INVESTIDU
RA NO
CARGO
Diploma de
conclusão de
curso de
graduação de
Licenciatura
Plena em
Pedagogia,
fornecido por
instituição de
ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação.
Diploma de
conclusão de
curso de
graduação de
Licenciatura
Plena em
Letras/
Português,
fornecido por
instituição de
ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação.

ÁREA DE
ATUAÇÃ
O

Educação
Infantil e
Ensino
Fundament
al Menor

Ensino
Fundament
al Maior

NOVAS
VAGAS

CADASTRO
DE
RESERVA

JORNAD
A DE
TRABAL
HO

VENCIMENTO
BASE INICIAL
EM REAIS (R$)

30

30

100h/m

R$ 1.278,87

02

02

100h/m

R$ 1.278,87
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

Professor

I

Professor

I

Professor

I

Diploma de
conclusão de
Ensino
curso de
Fundament
graduação de
al Maior
Licenciatura
Plena em
Letras com
Habilitação
em Inglês,
fornecido por
instituição de
ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação.
Diploma de
conclusão de
Ensino
curso de
Fundament
graduação de
al Maior
Licenciatura
Plena em
Letras com
Habilitação
em Espanhol,
fornecido por
instituição de
ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação.
Diploma de
conclusão de
Ensino
curso de
Fundament
graduação de
al Maior
Licenciatura

01

02

100h/m

R$ 1.278,87

02

02

100h/m

R$ 1.278,87

02

-

100h/m

R$ 1.278,87
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

Professor

Professor

I

I

Plena em
Matemática,
fornecido por
instituição de
ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação.
Diploma de
conclusão de
curso de
graduação de
Licenciatura
Plena em
Geografia,
fornecido por
instituição de
ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação.
Diploma de
conclusão de
curso de
graduação de
Licenciatura
Plena em
Educação
Física,
fornecido por
instituição de
ensino
superior
reconhecida
pelo

Ensino
Fundament
al Maior

01

-

100h/m

R$ 1.278,87

Ensino
Fundament
al Maior

05

05

100h/m

R$ 1.278,87
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

Professor

I

Ministério da
Educação.
Diploma de
conclusão de
Ensino
curso de
Fundament
graduação de
al Maior
Licenciatura
Plena em
Ciências
Naturais e/ou
Curso de
Licenciatura
em Educação
do Campo
com
habilitação
em Ciências
Naturais e
Agrárias
fornecido por
instituição de
ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação.

01

-

100h/m

R$ 1.278,87

GRUPO DE APOIO PEDAGÓGICO
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

PRÉCARGO
NÍVEL REQUISI
TO PARA
INVESTID
URA NO
CARGO
Diploma de
E
I
conclusão
S
de curso de
p
graduação
E
de
C
Licenciatur
I
a Plena em
A
L
Pedagogia,
com
I
habilitação
S
em Gestão,
T
Administra
A
ção,
Supervisão
em Educação
e
Orientação
Educaciona
l, fornecido
por
instituição
de ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério
da
Educação.

ÁREA DE NOVAS CADASTRO
ATUAÇÃO VAGAS
DE
RESERVA

Orientação,
Supervisão e
Administraç
ão
Educacional
e
pedagógica.

02

02

JORNADA DE
TRABALHO

VENCIMENTO
BASE INICIAL
EM REAIS (R$)

30 h/s

R$ 1.918,31
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

GRUPO DE APOIO ADMINISTRATIVO
CARGO

Auxiliar
Educaci
onal –
Servent
e

Auxiliar
Educaci
onal
MERENDEI
RA

PRÉNÍVE REQUISIT ÁREA DE NOVAS CADAST
L
O PARA
ATUAÇÃ VAGAS RO DE
INVESTID
O
RESERV
URA NO
A
CARGO
Exercer
I
Nível Médio serviços de
04
02
Completo
limpeza,
asseio,
conservaçã
oe
manutençã
o nas
unidades
escolares e
ou dos
órgãos da
Secretaria
Municipal
de
Educação.
Exercer
serviços de
I
Nível Médio Manipulaçã
04
02
Completo
o de
Alimentos,
tais como:
conservaçã
o, preparo
de merenda
e ou
alimentaçã
o, limpeza
e
manutençã

JORNADA VENCIMENT
DE
O BASE
TRABALHO INICIAL EM
REAIS (R$)

36 h/s

R$ 998,00

36 h/s

R$ 998,00
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

Auxiliar
Educaci
onal –
V igia

Auxiliar
Educaci
onal –
Motorist
a de
Transpo
rte
Escolar

I

I

o dos
utensílios,
nas
unidades
escolares e
ou nos
órgãos da
Secretaria
Municipal
de
Educação,
etc.
Exercer
Nível Médio vigilância
Completo
nas
unidades
escolares e
ou nos
órgãos da
Secretaria,
rondando
suas
dependênci
as e
observando
a entrada e
saída de
pessoas ou
bens, etc.
Conduzir
veículos de
Nível Médio transporte
Completo e
escolar
CNH “D”
rodoviário
ou
aquaviário
para
transporte
de

02

-

36 h/s

R$ 998,00

01

02

36 h/s

R$ 998,00
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

Assisten
te
EDUCACIO
NAL

I

escolares,
transportan
do-os a
locais
determinad
os de
acordo com
a
habilitação
exigida e
com
instruções
e
orientações
específicas,
obedecend
o ao
Código
Nacional
de Trânsito
ea
Legislação
Naval
Executar
serviços de
Nível Médio apoio nas
Completo
áreas de
recursos
humanos,
administraç
ão,
finanças e
logística;
atender
usuários,
fornecendo
e
recebendo
informaçõe

01

02

36 h/s

R$ 1.456,00
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

s; tratar de
documento
s variados,
cumprindo
todo o
procedimen
to
necessário
referente
aos
mesmos,
etc;
a) As Atribuições dos cargos contidos na tabela acima estão dispostas nas seguintes leis municipais:
535/2008 e alterações posteriores; 536/2008 e alterações posteriores e 615/2012 e alterações posteriores,
as quais podem ser obtidas no Portal da Transparência do Município, oeirasdopara.pa.gov.br.
Gabinete do secretário Municipal de Administração de Oeiras do Pará, em 12 de fevereiro de 2020.

__________________________________
MIGUEL PANTOJA AIRES NETO
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 039/2019
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04.876.413/0001-95.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES
ANEXO II
MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de identidade nº
__________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo Município de
__________, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL - SRP, sob o Nº
XXX/2020 –
CPL/PMOP, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para
pronunciar-se em nome da empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem como
formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
Local e data.

_________________________________
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa
(FIRMA RECONHECIDA)

_________________________________
Nome do dirigente da empresa

Avenida XV de Novembro, Nº 1198, Bairro Liberdade, CEP 68.470-000. Oeiras do Pará - PA – CNPJ:
04.876.413/0001-95.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES
ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO COM BASE NO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N°.
123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
__________________(nome da empresa) ________, inscrita no CNPJ nº ______________, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________portador(a) da Carteira de
Identidade nº ________________ e de CPF nº _____________________ DECLARA, para fins do
disposto no Edital do PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº XXX/2020, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inc. II, Art. 3º da Lei Complementar n°. 123/2006
e alterações.
DECLARA ainda que a empresa será excluída das vedações constantes do § 4° do Art. 3° da Lei
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

Local e data.
_________________________________________
Representante Legal
OBS: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da
empresa licitante.
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
Local e data
À Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - PA
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° XXX/2020 – CPL/PMOP

Sr. Pregoeiro,
Pela presente, declaro que, nos termos do artigo 4°, VII, da Lei 10.520/2002, a empresa
..................................., cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO
PRESENCIAL - SRP N° XXX/2020 - CPL/PMOP, cujo objeto é a contratação de empresa para a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE REFEIÇÕES (COMERCIAL E
MARMITEX), LANCHES E BEBIDAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ, ATRAVÉS DAS SECRETARIAS E FUNDOS
MUNICIPAIS VINCULADOS, com a apresentação na forma editalícia dos documentos
requisitados no presente ato convocatório.
Assinatura

Avenida XV de Novembro, Nº 1198, Bairro Liberdade, CEP 68.470-000. Oeiras do Pará - PA – CNPJ:
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES
ANEXO V
MODELO PARA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Para fins de participar no PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº XXX/2020 – CPL/PMOP, a empresa
......................................., CNPJ ........................., declara sob as penas da lei, que até a presente data
inexiste fato impeditivo para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Local e Data.
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO
(art. 27, inc. V da Lei 8.666/93)

..............................................................................................,
inscrito
no
CNPJ
nº.........................................................., no intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)...............,
portador(a) da Carteira de Identidade nº.............. e do CPF nº............, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (

Cidade - UF,

de_________________

).

de ____________

________________________________________________
(representante legal)
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PREGÃO PRESENCIAL - Nº XXX/2020 – CPL/PMOP
Termo de Contrato de Prestação de Serviço nº xxxxxxxxx,
que fazem entre si o município de OEIRAS DO PARÁ, por
intermédio do (a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
O Município de OEIRAS DO PARÁ, através da PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ, neste ato
denominado CONTRATANTE, com sede na Rua XV de Novembro, 1198, inscrito no CNPJ (MF) sob o
n.º 04.876.413/0001-95, representado pelo(a) Sr(a). XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, portador
do CPF nº XXXXXXXX, residente na XXXXXXXX, e de outro lado a licitante XXXXXXXX, inscrita
no CNPJ/CPF (MF) sob o n.º CNPJ XXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXX, XXX,
XXXXX, Oeiras do Pará-PA, CEP 68470-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
neste ato representada por XXXXXXXXXX, residente na XXXXXXX, XXXXXX, Oeiras do Pará-PA,
CEP 68470-000, portador do(a) CPF XXXXXXXX, celebram o presente contrato, do qual serão partes
integrantes o edital do Pregão n.º 9/2020-000XX e a proposta apresentada pela CONTRATADA,
sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares das Leis nºs.8.666/1993
e 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO,
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA PREENCHIMENTO
DE CARGOS, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO
PARÁ. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, ao Edital do Pregão nª 9/202000010 – CPL/PMOP e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO
1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo
que o valor total do contrato é de R$ XXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXX).
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.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS
1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela
administração para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida
pelo(a) CONTRATANTE.
2. Eventuais retrabalhos deverão ser iniciados em até 48 horas a contar da notificação da
FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão nº 9/20XX-000XX, realizado com
fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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 e no
Edital do Pregão Nº. 9/2020-000XX.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. A vigência deste contrato terá início em XXXXXXX extinguindo-se XXX de Dezembro de 2020,
tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
2. A vigência poderá ser prorrogada por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde
que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
2.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
2.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
2.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1 - Permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA às instalações do CONTRANTANTE para
execução dos serviços constantes do objeto;
1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
CONTRATADA;
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1.3 - Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações
constantes do Anexo I do edital do Pregão n.° 9/2020-000XX;
1.4 - Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;
1.5 - Solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do Termo de
Referência do Pregão n.° 9/2020-000XX;
1.6 - Disponibilizar à CONTRATADA espaço físico em suas dependências para a execução de
trabalhos simples, quando necessário; e
1.7 - Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria de
Serviços Gerais do CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA:
1.1 - Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos
serviços, tais como:
a. salários;
b. seguros de acidente;
c. taxas, impostos e contribuições;
d. indenizações;
e. vales-refeição;
f. vales-transporte; e
g. outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
1.2 - Manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em
trabalho no órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
1.3 - Manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às
normas disciplinares do CONTRATANTE;
1.4 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos
serviços alvo deste contrato;
1.5 - Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
técnicos no recinto do CONTRATANTE;
1.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
serviços efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais usados;
1.7 - Providenciar, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, o transporte do mobiliário
a ser recuperado, tanto na saída quanto no retorno ao seu local de origem, seguindo, para tal, as
normas de controle de movimentação patrimonial do CONTRATANTE;
1.8 - Devolver os móveis retirados para manutenção e reforma limpos, sem ônus adicional para o
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CONTRATANTE;
1.9 - Refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da comunicação;
1.10 - Reparar ou indenizar qualquer descaracterização de mobiliário decorrente de serviço executado
pela CONTRATADA sem autorização prévia da CONTRATANTE;
1.11 - Usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato;
1.12 - Não remover os bens e acessórios do local onde se encontram sem o consentimento prévio e
por escrito da CONTRATANTE, quando for o caso;
1.13 - Fornecer todo o material necessário à execução dos serviços objeto deste contrato, empregando
sempre materiais de primeira qualidade;
1.14 - Submeter à fiscalização do CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem
empregados nos serviços antes da sua execução;
1.15 - Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
1.16 - Obter todas e quaisquer informações junto à CONTRATANTE necessárias à boa consecução
dos trabalhos;
1.17 - Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência do CONTRATANTE;
1.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este
contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e
1.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
deste contrato.
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá
onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
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1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do
CONTRATANTE durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;
1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo
se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE;
1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do
CONTRATANTE, designado para esse fim.
2. O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas
a autoridade competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes.
4. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato,
desde que aceito pela Administração do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado para fim
representando o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária Exercício XXX
Atividade 04.128.0004 1.007 Realização de Concurso Público, Classificação econômica 33.90.39.00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 33.90.39.48, no valor de R$ xxxxxxxx.
2. Em caso de prorrogação, no(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO
1. Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor
Financeiro da (o) CONTRATANTE, situado na Rua Presidente Médici, s/n, para fins de
liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque
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nominal ao fornecedor. O cronograma de desembolso financeiro pelos serviços efetivamente
prestados será realizado mediante regular procedimento previsto na Lei nº 4.320/64 e de acordo
com as etapas realizadas do concurso público, após a entrega de relatório de realização da etapa e
fatura / nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão Especial do Concurso e obedecerá o
seguinte:
a) 50% (cinquenta por cento) do valor global, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do
encerramento das inscrições;
b) 20% (vinte por cento) do valor global, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data doa
aplicação das Provas;
c) 30% (trinta por cento) do valor global, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
divulgação do resultado final do concurso.
2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços
executados não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.
3. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação
financeira ou aplicação de penalidade ao CONTRATANTE.
5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela.
5.1 - 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 pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento
da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
I
= Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = TX ==> I = (6/100) ==> I = 0,00016438
365
365
TX - Percentual da taxa anual = 6%
5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte
ao da ocorrência.
5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota
fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e
verificação da regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - CRF.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde
que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá
ser aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo
65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.
1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e
1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto
as supressões resultantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no
contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por
ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.
2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
2.1 - advertência;
2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
2.4 - 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 Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no subitem anterior.
3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades
tratadas nos itens 1 e 2 desta cláusula:
3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;
3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços,
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que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contado da data da rejeição; e
3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não
se efetivar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição.
4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades
referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta cláusula, a
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei n.º 8.666/93.
1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
2. A rescisão deste contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos;
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do
CONTRATANTE; ou
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA
CONTRATADA
1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão n.º 9/2018-00012, e aos termos das propostas da
CONTRATADA.

Avenida XV de Novembro, Nº 1198, Bairro Liberdade, CEP 68.470-000. Oeiras do Pará - PA – CNPJ:
04.876.413/0001-95.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de OEIRAS DO PARÁ, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
OEIRAS DO PARÁ - PA, em 27 de Abril de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
CNPJ(MF) 04.876.413/0001-95
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ XXXXXXXXX
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. ___________________________

2. ___________________________
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