
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO-PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Rua Frei Daniel de Samarate - nº 128  – Bairro Centro – Cidade de Santarém Novo – Município de Santarém  Novo/PA - Fone: 91 3484 

1285 – CEP. 68.720-000  –  CNPJ. nº 05.149.182/0001-80 
 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 

N° 001/2019 - CPL 

Processo Administrativo n° 2/2019-001 

Data de abertura: 26/11/2019 ás 9h 
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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

  

EMPRESA:_________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:________________________________________________________________________________       

CNPJ DA EMPRESA: ________________________________________________________________________ 

TELEFONES:_______________________________________________________________________________ 

EMAILS:___________________________________________________________________________________ 

PESSOA PARA CONTATO: ___________________________________________________________________ 

  

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO (ou fiz download Portal Transparência/Mural 

de Licitações) da cópia do Edital da Tomada de Preços nº 001/2019, cujos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços 

serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitação às 9h do dia 26 de novembro de 2019, no Setor de Licitação no 

prédio da Prefeitura Municipal de Santarém novo, localizado na Rua Frei Daniel de Samarate - nº 128, Bairro Centro, 

CEP 68720-000, Santarém Novo, Pará.  

   

Local: ____________________, ____ de _______________ de 2019.   

    

______________________________________ 

Assinatura representante/Carimbo da Empresa 

 

 
 

 

OBS: 1 - TODAS AS EMPRESAS QUE RETIRAREM O EDITAL, POR FAVOR, ENVIAR O 
TERMO DE RECEBIMENTO PELO E-MAIL: Santaremnovocpl@outlook.com OU ENTREGAR 
NA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO ENDEREÇO CITADO ACIMA. 
OBS: 2 - O TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL SERÁ FEITO EM PAPEL TIMBRADO DA 
EMPRESA, DE FORMA MECANICA, NÃO SERÁ ACEITO ESCRITO MANUAL DEVIDO 
LETRAS NÃO LEGIVEIS QUE ATRABALHAM O ENTENDIMENTO DA ESCRITA. 
     A FALTA DA REMESSA DO RECIBO DE EDITAL À COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO, EXIME ESTA 
ADMINISTRAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE EVENTUAIS RETIFICAÇÕES OCORRIDAS NO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DE QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, EM 
ESPECIAL ERRATAS E MUDANÇA NA DATA DE ABERTURA DO CERTAME E O ENVIO 
EM MIDIA DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS ANEXO I, DESTE EDITAL. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Modalidade: Tomada de Preços Nº 001/2019 – CPL 

Processo nº: 2/2019-001 

Tipo: Técnica e Preço, por lote 

  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO, por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitação, designada pela Portaria n° 150/A/2019GAB-PMSN, 01.06.2019, torna público, para conhecimento 

dos interessados, que fará realizar Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo TÉCINA E 

PREÇO, conforme Lei n° 8.666/93, de 21.06.1993 e Lei Complementar n° 123/2006, e demais legislações 

pertinentes, bem como autorização do Exm.º Sr. Prefeito municipal de Santarém Novo, constantes no 

processo n.º 2/2019-001, e de acordo com as descrições e especificações contidas nos Anexos integrantes 

deste Edital.  

  

ATENÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA, recomenda aos 
licitantes que leiam com atenção o presente Edital e seus anexos.  
 
DATA DE ABERTURA: 26/11/2019 ás 9h 

  

  

1 – DO OBJETO   
  

1.1 - A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE 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 
MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA, conforme especificações e condições descritas no 
Termo de Referência (Anexo I), tudo em conformidade com os detalhamentos constantes no 
Edital e seus anexos, que são partes integrantes e indivisíveis deste instrumento.  

  

2 – DO SUPORTES LEGAL  

           
2.1 - A presente licitação reger-se-á pela Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores, Lei 

Complementar n° 123/2006 e demais legislações pertinentes. 
2.2 - Esta licitação foi regularmente autorizada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM 

NOVO/PA conforme consta do processo administrativo de n.º 2/2019-001, após exame e 
aprovação pela Procuradoria e Controladoria do Município.  

  

  

3 -  DO TIPO DA LICITAÇÃO  
  
3.1 - A presente licitação será na modalidade de Tomada de Preços, do tipo “TÉCNICA E PREÇO” 

por LOTE, conforme o art. 45, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e 
suas alterações posteriores.   
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4 – DAS FONTES DOS RECURSOS  
  
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:  

  

 UNIDADE GESTORA: 02 – Prefeitura Municipal 

 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 - Secretaria Municipal de Administração; 

 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 02.02.04.122.0052.1.004 - Realização de Concurso Público; 

 NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica; 

 FONTE: 10012019 - Recursos Ordinários. 

 

5 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  
  

5.1 Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que 

atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 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 

decretada, 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, de 1993, ou ainda que esteja 

impedida de participar de certames em decorrência de penalização em função do art. 7 º da 

Lei 10.520/2003; 

       5.2.4. 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, de 1998; 

       5.2.5. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública;  

       5.2.6. Que estejam reunidas em consórcio; 

       5.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

       5.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País; 

       5.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 

nº 8.666, de 1993; 

       5.2.10. Que tenham ou tiveram concursos anulados, por fraude, incapacidade técnica e falta 

de lisura judicialmente nos últimos 05 (cinco) anos. 

       5.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão 

operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das 

atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços e do exercício do cargo de 
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preposto, e desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos 

cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação. 

       2.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 

licitante. 

 

6 - REPRESENTAÇÃO LEGAL DA LICITANTE   
  
6.1 - O representante legal da licitante será o único admitido a intervir nas fases da licitação.    

6.1.2 - A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes 
documentos, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, devendo os mesmos 
serem apresentados fora do envelope de habilitação:  
a) Cópia da carteira de identidade ou outro documento de identidade de fé pública;    
b) Instrumento público de procuração; ou 
c) Instrumento particular de procuração e/ou carta credencial, assinado pelo representante 

legal da licitante, com firma reconhecida em cartório acompanhado de cópia do contrato 
social, conforme modelo Anexo IV; e    

d) Documento de constituição da sociedade, quando se tratar de representante legal, que 
comprove essa qualidade, casos em que a representação se faça através de Diretor ou Sócio 
da Empresa, fica dispensada a apresentação dos documentos acima mencionado nas 
alíneas “b” e “c”, desde que tal situação seja comprovada através de documento legal. Não 
será aceita a apresentação da documentação que trata este item durante os trabalhos de 
julgamento desta licitação.   

6.1.3 - Será permitida nesta licitação a participação de um representante por empresa, 
devidamente credenciado, através de Procuração Pública ou Particular com firma 
reconhecida em Cartório, não podendo este representar mais de uma empresa.   
6.1.4 - Na ausência de representação explicita, a empresa não será inabilitada, mas não 
poderá fazer manifestação de qualquer espécie ou natureza nas sessões da licitação.   
6.1.5 - Nos casos de suspensão e reabertura das sessões públicas em outras datas, o 
LICITANTE poderá credenciar novo representante, na impossibilidade da presença do 
primeiro credenciado, atendidas as exigências do subitem 6.1.2 e suas alíneas.   
6.1.6 - A empresa deverá apresentar um único CNPJ, não podendo filial ou subsidiária 
substituir matriz, quando esta for a licitante e vice-versa.   
6.1.7 - Não serão aceitas PROPOSTAS COMERCIAIS ou DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO PRELIMINAR enviadas por meio eletrônico.   
6.1.8 – Os documentos deverão ser apresentados cópias que serão autenticados pelo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou cópias autenticadas em cartório, 
devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda ou rasura.  
6.1.9 – O credenciamento deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação;  

  

7 – DOS CUSTOS DA LICITAÇÃO  
  
7.1 - A Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de sua 

proposta. A Prefeitura Municipal de Santarém Novo/PA, em nenhuma hipótese será responsável 
por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os resultados 
desta.  
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8 – FASES DA LICITAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  
  
8.1 – Impreterivelmente na data e local referidos no preâmbulo do presente Edital, as empresas 

licitantes deverão entregar sua documentação e proposta, em envelopes lacrados, rubricados, 
distintos, opacos, com as identificações, na parte externa, de acordo com o subitem 8.6 do edital.  

  
8.2 - Os licitantes interessados deverão apresentar os envelopes relativos à habilitação, proposta 

técnica e proposta financeira para o lote (sendo que será observado o valor unitário que não 
poderá ser superior ao valor máximo aceitável pela administração para cada item).   

  
8.3 - Todos os volumes deverão ser encadernados, com todas as folhas numeradas em ordem 

crescente, de acordo com a ordem do edital, apresentando ao final um termo de encerramento, 
devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital e o 
objeto da licitação.  

  

 
8.4 - Do Termo de Encerramento  

  
8.5.1 - Para cada volume apresentado (Documentação e Proposta), a Licitante deverá 
apresentar um termo de encerramento declarando o número de documentos que o compõem.  

           
8.5.2 - A Comissão Permanente de Licitação - CPL solicita que os documentos sejam 
apresentados na ordem deste Edital, com todas as folhas numeradas e rubricadas, devendo a 
última página ser assinada pelo representante legal, constando na mesma “Termo de 
Encerramento”.  

  
8.5 - Os envelopes contendo os documentos relativos às fases desta licitação terão a seguinte 

apresentação (endereçamento):   

  

a) HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 001/2019  
RAZÃO SOCIAL:  
NOME DE FANTASIA:  

CNPJ:  

TELEFONE:  

EMAIL:  

  

b) PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 001/2019  
RAZÃO SOCIAL:  
NOME DE FANTASIA:  

CNPJ:  

TELEFONE:  

EMAIL:  
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c) PROPOSTA FINANCEIRA - ENVELOPE Nº 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  

COMISSÃO PERMANENTE DE LIÇITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 001/2019  
RAZÃO SOCIAL:  
NOME DE FANTASIA:  

CNPJ:  

TELEFONE:  

EMAIL:  

  

9 - DOS CONTEÚDOS DO EDITAL  
  
9.1 - A Licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, documentos – 

padrão, exigências, normas e especificações citadas neste Edital e em seus anexos.  
9.2 - Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da Documentação e Proposta de 

Preços correrão por conta e risco da Licitante. Documentação e Propostas que não atenderem 
aos requisitos dos documentos integrantes do Edital e seus anexos implicarão na inabilitação ou 
desclassificação da Licitante.  

9.3 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Prefeitura Municipal de 
Santarém Novo poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas 
fornecidas a solicitações de esclarecimentos, modificarem os referidos documentos mediante a 
emissão de uma errata, que será publicada nos órgãos competentes.  

 

9.4 - Da Impugnação do Edital  

  
9.4.1 – Os prazos para solicitação de esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 
desta Tomada de Preços, será da seguinte forma:  

  
9.4.1.1 – Pessoa Física (Cidadão), será até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
sessão inicial do certame.  

  
9.4.1.2 – Pessoa Jurídica (Licitante), será até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 
sessão inicial do certame.  

  
9.4.2 - A dúvida quanto à interpretação deste Edital e seus Anexos será dirimida ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação Sra. Aldineia de Souza e Souza, observado o prazo estabelecido 
no subitem 9.4.1, devendo ser sempre por escrito, protocolado Setor de Licitação no prédio da 
Prefeitura Municipal de Santarém novo, localizado na Rua Frei Daniel de Samarate - nº 128, Bairro 
Centro, CEP 68720-000, Santarém Novo, Pará, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Os 
esclarecimentos serão prestados pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por escrito, 
mediante correspondência enviada ao endereçado de e-mail a todos os interessados.  
9.4.3 - A impugnação ao presente Edital poderá ser promovida por irregularidade na aplicação da 
Lei. O interessado deverá apresentar petição dirigida a Presidente da Comissão Permanente de 
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Licitação da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, a ser protocolado no Setor de Licitação no 
prédio da Prefeitura Municipal de Santarém novo, localizado na Rua Frei Daniel de Samarate - nº 
128, Bairro Centro, CEP 68720-000, Santarém Novo, Pará, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
observado o prazo previsto no subitem 9.4.1 deste ato convocatório e atendendo, obrigatoriamente, 
às seguintes exigências:  

  
a) - fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias;  
b) Se PESSOA FÍSICA, a petição deverá vir acompanhada do documento de 
identidade de seu signatário, a ser apresentado em cópia reprográfica autenticada por 
cartório competente, observando-se, no entanto, o disposto no final do art. 4º da Lei 
Federal n. 8.666/93;   
c) Se PESSOA JURÍDICA, a petição deverá ser firmada por sócio, pessoa designada 
para a administração da sociedade, ou procurador, e vir acompanhada de estatuto ou 
contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do 
administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com 
poderes específicos para impugnar o edital da presente licitação), conforme o caso, a 
procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento, por cartório competente, 
da firma de seu subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la. 

 
9.4.3.1 - Não sendo sanado o defeito no prazo determinado pela Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, a impugnação ao Edital não poderá ser conhecida por falta de 
legitimidade ativa do(a) signatário(a) ou desinteresse processual do impugnante.  

  
9.4.4 - A Presidente da Comissão Permanente de Licitação decidirá sobre a petição de impugnação 
a este Edital, com o apoio da Procuradoria Geral do Município, conforme o caso, no prazo de 03 
(três) dias úteis, contado de sua protocolização.   
9.4.5 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será a decisão comunicada aos interessados e 
marcada nova data para a realização do certame.   
9.4.6 - Não será conhecida a petição de impugnação enviada pelo interessado por fax ou e-mail sem 
que seja apresentado o original no prazo estabelecido pelo subitem 9.4.3 e, na forma prevista pela 
alínea “b” ou “c” do referido subitem, conforme o caso.   
9.4.7 - A não impugnação deste Edital, na forma e prazo definidos pelo subitem 9.4.3, acarreta a 
decadência do direito do licitante discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.   

 
9.5 – Do Recurso 
 
9.5.1 - Após a Presidente da Comissão Permanente de Licitação haver declarado o vencedor, 
qualquer licitante poderá manifestar expressa, imediata e motivadamente a intenção de recorrer. A 
síntese dos motivos alegados para recorrer será lavrada em Ata, sendo-lhe concedido o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data de lavratura da Ata, para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem as contra-razões, em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos.  
 

9.5.1.1 - O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação referido no subitem 9.4.2, que poderá reconsiderar sua 
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decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Se não o fizer deverá, nesse mesmo prazo, fazê-lo 
subir devidamente informado, com as impugnações dos demais licitantes, se houver, ao 
Prefeito Municipal para julgá-lo. Neste caso a decisão deverá ser proferida dentro do prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.  
9.5.1.2 - Para interposição do recurso deverão ser atendidas as seguintes exigências:   

  
a)- fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias;    
b)- ser a peça recursal assinada por sócio pessoa designada para a administração da 
sociedade, ou procurador, e vir acompanhada do estatuto ou contrato social e suas posteriores 
alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou 
particular (instrumento de mandato com poderes específicos para recorrer de todas as fases 
da presente licitação), conforme o caso, caso a procuração não seja pública, será necessário 
o reconhecimento, por cartório competente, da firma de seu subscritor, que deverá ter 
poderes para outorgá-la;   
c)- protocolado no Setor de Licitação no prédio da Prefeitura Municipal de Santarém novo, 
Rua Frei Daniel de Samarate - nº 128, Bairro Centro, CEP 68720-000, Santarém Novo, Pará, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas, dentro do prazo estabelecido pelo subitem 9.4.1.  

 

 
9.5.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso, e a adjudicação do objeto do certame, pela Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, ao licitante declarado vencedor.    
9.5.3 - O licitante poderá apresentar as razões do recurso no ato da Tomada de Preços, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes, desde logo, intimados para 
apresentarem as contra-razões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da lavratura da Ata.   
9.5.4 - Não será conhecido o recurso enviado pelo licitante por fax ou e-mail sem que seja 
apresentado o original no prazo estabelecido no subitem 9.5.1.   
9.5.5 - O recurso contra decisão da Presidente da Comissão Permanente de licitação terá efeito 
suspensivo. O acolhimento do recurso importará a validação exclusivamente dos atos suscetíveis de 
aproveitamento.   
9.5.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Mural de Licitações do 
TCM/PA, e demais meios de comunicação que se julgarem necessários e/ou legais.   
9.5.7 - A litigância inspirada pela má-fé ou a apresentação de recurso administrativo meramente 
protelatório serão objeto de apuração pela Administração, em processo regular, garantido o direito 
à ampla defesa, na forma da lei.   
9.5.8 - Após a realização da Tomada de Preços, os autos do respectivo processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Prefeitura Municipal de Santarém 
Novo/PA, no horário das 08:00 às 12:00 horas.   
9.5.9 - Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.  

  

10 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO E CONTEÚDO DO (ENVELOPE Nº 01)  
  
10.1 - Para habilitação nesta Tomada de Preços, será exigido o Certificado de Registro Cadastral 
(CRC) emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO, até o terceiro dia útil 
anterior à data de abertura dos envelopes, acompanhada dos documentos abaixo relacionados, sendo 
que mesmos deverão ser apresentados em uma única via, em envelope lacrado e identificado;  
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10.2 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA  

  

10.2.1 - Registro comercial inicial, no caso de empresa individual;  

 

10.2.2 - Ato constitutivo e alterações subsequentes ou estatuto ou contrato consolidado, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

 

10.2.3 - Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício;  

 

10.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir;  

 

10.2.5 - Cédula de identidade e CPF do proprietário e dos respectivos sócios se houver;  

 

10.2.6 - Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a 

documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não 

superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame; e  

 

10.2.7 - Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial (de acordo com o tipo de arquivamento 

da empresa), com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame, 

esta certidão relaciona todos os documentos com número de protocolos (número de registros) 

registrados na junta comercial ou órgão equivalente; 

a) A certidão especifica constitui-se de relato dos elementos constantes de atos arquivados que 

se pretende ver certificados. Nessa certidão serão certificadas as informações constantes, 

seguidas das referências aos respectivos atos, números e datas de arquivamentos dos 

documentos, por isso tão documento será solicitado neste certame. 

 

Parágrafo Único: O objeto constante do ato constitutivo/alteração contratual da empresa deverá ser 

compatível com o objeto licitado. 

 

10.2.8 -No caso de Micro empresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante deverá apresentar no 

credenciamento a declaração (anexo VI) assinada por representante legal da empresa e o contador 

da mesma (com firma reconhecida), declarando expressamente que a empresa é ME ou EPP, e que 

não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar 

123/06. As declarações falsas estarão sujeitas as penalidades na forma da lei de licitações não 

excluindo as sanções da legislação penal;  

            * A licitante deverá ainda apresentar:   

            a) Declaração de enquadramento de porte registrado na junta comercial; 

            b) E mais, quando optante pelo SIMPLES nacional apresentar: 
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             b.1) Extrato do simples nacional dos meses correspondentes ao exercício do balanço 

patrimonial que será apresentado para este processo. 

            c) ou quando não for optante pelo SIMPLES nacional apresentar:  

             c.1) Declaração de imposto de renda e demonstração do resultado do exercício – DRE, 

comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3 da LC 

123/2006; 

 

Observação: Somente para empresa que queiram se beneficiar da Lei Complementar 123/2006.   

  

10.3 – DA REGULARIDADE FISCAL  

  
10.3.1 - Comprovante de inscrição no CNPJ;  

  
10.3.2 - Ficha de inscrição cadastral FIC – Inscrição Estadual (se houver);  

  
10.3.3 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal;  

  
10.3.4 - 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;  

  
10.3.5 - Certidões de Negativas da Fazenda Estadual (Tributária e Não Tributária), do domicílio ou 
sede do licitante;  

  
10.3.6 - Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;  

  
10.3.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;  

 
Parágrafo Único: 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.  

  

10.4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

  
10.4.1 - Registro ou inscrição na entidade profissional competente (Conselho Regional de 
Administração – CRA), em que conste também o nome do profissional responsável técnico.   

  
10.4.2 - Atestados ou Declaração de Capacidade Técnica em nome da licitante, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o(s) mesmo (s), assinados, datados 
e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a 
empresa possui aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, devidamente registrado na entidade profissional 
competente – Conselho Regional de Administração (CRA) e deverá compreender as solicitações 
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constantes no subitem 10.4.2.1, vedada a apresentação de atestado genérico, o atestado deverá ter 
firma reconhecida em cartório.   

  
10.4.2.1 - comprovação de realização de Concurso Público com realização de Prova  
Objetiva, Prova de Redação, Prova de Títulos, Prova Prática e Teste de Aptidão;  

  

10.5 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

  
10.5.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;  

  
10.5.1.1 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade.  

  
10.5.1.2 - A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma:  

  
10.5.1.2.1 - 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;  

  
10.5.1.2.2 - 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.  

  
10.5.1.3 - O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último 
balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da 
sociedade, atestando a boa situação financeira:  

  
10.5.1.3.1 - Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela 
fórmula:   

  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

LG= ----------------------------------------------------- > 1,00  
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

  
10.5.1.3.2 - Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,00 (um), obtido pela 
fórmula:   

Ativo Circulante  

LC= ----------------------------------------------------- > 1,00  
Passivo Circulante  

10.5.1.3.3 - Índice de Solvência Geral (ISG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula:   
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Ativo Total  

SG= ----------------------------------------------------- > 1,00  
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

  
10.5.1.4 - Só serão habilitadas as empresas cujos índices atenderem aos critérios 
mínimos acima estabelecidos, ou  

  
10.5.2 - As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 
patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.  

  
10.5.3 - Certidão de Regularidade Profissional que assinou o respectivo balanço, emitido pelo 
Conselho de Contabilidade, devidamente em dias.  

  
10.5.4 - Certidão Judicial Civil Negativa (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial) expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica dentro do prazo de validade.  

  

10.6 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  

  
10.6.1 – Os LICITANTES deverão apresentar DECLARAÇÃO assinada pelo representante legal 
da empresa, com firma reconhecida, contendo o seguinte:   

  
10.6.1.1 - que aceita todas as condições constantes deste Edital e seus anexos, que farão parte 
integrante do contrato, independentemente de sua transcrição;   

  
10.6.1.2 - que não foi declarada inidônea perante os Poderes Públicos Federal, Estadual e 
Municipal;   

  
10.6.1.3 - a superveniência de fato impeditivo da habilitação, nos termos do art. 32, § 2º da 
Lei nº 8.666/93, sendo o caso.   

  
10.6.1.4 - que não possui entre os dirigentes, gerentes e sócios, pessoa com mandato eletivo, 
ou que seja servidor da administração pública federal, estadual ou municipal;   

  
10.6.1.5 - que possui estrutura e condições para executar os serviços ora licitados, em 
conformidade com os prazos e exigências do Edital e seus anexos e que os executará de 
acordo com as especificações técnicas constantes dos anexos deste Edital e demais normas 
técnicas, às quais alocará todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários, e que 
tomará todas as medidas para assegurar o controle de qualidade adequado.   

  
10.6.1.6 - que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e nem menor de dezesseis anos para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1.999.   
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10.6.1.7 - que reconhece o direito da Administração Pública paralisar ou suspender a 
execução dos serviços na forma da Lei.   

  
           10.6.1.8 – que recebeu o Edital e todos os seus anexos.  

  
10.6.1.10 - de Elaboração Independente de Proposta, conforme Modelo do Anexo VI.  

  
10.6.1.11 - que autora a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA para 
investigações complementares que se fizerem necessárias.   

  
10.6.1.12 - de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.  

  
10.6.1.13 - que possui Homepage para divulgação de todas as fases do concurso, certificado 
através de declaração de endereço eletrônico;  

  
Parágrafo Único - As DECLARAÇÕES deverão ser individuais e apresentadas em papel A4 
timbrado da empresa e nele faça constar todos os dados, tais como (nome de fantasia, razão social, 
CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço completo, telefones, email), datilografada 
ou digitada, datada e assinada na parte final, pelo representante legal da licitante, com firma 
reconhecida, sem emendas, rasuras, entrelinhas, ou ressalvas.  
  

10.7 - 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;  

  
10.7.1 - Todos os documentos, com os seus respectivos prazos de validade correspondente a 
data de abertura do presente certame, deverão ser apresentados no processo em original ou 
cópias que serão autenticados pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, ou por cópias 
autenticadas em cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer 
emenda ou rasura.  

  
10.7.2 - A validade das Certidões do caderno de habilitação será atestada no próprio 
documento, caso as mesmas não contenham expressamente prazo de validade, a 
PREFEITURA MUNIICPAL DE SANTARÉM NOVO considerará como sendo de 30 
(trinta) dias, da expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento 
tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal 
pertinente;  
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10.7.3 - Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos 
relacionados neste Edital;  

  
10.7.4 - Havendo dúvida quanto à procedência e autenticidade documental, a Comissão 
Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar da licitante, o documento original, 
para cotejo com aquele que foi apresentado;  

  

11 – DA PROPOSTA TÉCNICA – CONTEÚDO DO (ENVELOPE Nº 02)  
  
11.1 - EQUIPE TÉCNICA - Para comprovação da equipe técnica, deverão ser encaminhados 
os seguintes documentos:   

  
a) Relação nominal dos componentes da equipe técnica que estarão envolvidos no 
planejamento, elaboração e realização do concurso;   

  
b) Currículos dos respectivos profissionais relacionados na Equipe Técnica, os quais 
deverão conter identificação, escolaridade e experiência na realização de concurso público;  

   
c) Cópia autenticada de documentos comprobatórios dos títulos desses profissionais a 
serem pontuados;   

  
d) Cópia autenticada da anotação da carteira de trabalho ou Ficha de Registro de 
Empregado quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa proponente ou 
contrato de prestação de serviços dos mesmos com a empresa proponente, comprovando o 
vínculo de trabalho;   

  
e) Declaração, datada e assinada pelo respectivo profissional, com assinatura 
reconhecida, com os seguintes dizeres:   

  

“Declaro para os devidos fins que faço parte da equipe técnica da (razão social da 
empresa/instituição, CNPJ), desde ..../...../......., responsabilizando-me pelas informações 
prestadas nesse currículo”;   

  
11.1.1. Os documentos exigidos nas alíneas supramencionadas deverão constar da proposta 
técnica, obrigatoriamente, sendo que o não atendimento do estabelecido no Edital, seja por 
apresentação incompleta dos documentos, ausências e/ou omissões de itens, rasuras, 
emendas ou entrelinhas, implicará no não cômputo dos pontos correspondentes.   

  
11.1.2. A definição dos pontos do item EQUIPE TÉCNICA será feita através do somatório 
das pontuações, respeitando-se o limite de pontuação mínima, atribuída de acordo com os 
seguintes critérios:   

  

MÍNIMO DE PONTOS PARA EQUIPE TÉCNICA – 18 (dezoito) pontos   

PONTUAÇÃO MÁXIMA - 60 (sessenta) pontos   
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11.1.3 

- Com 

relação ao item ”a”, o participante da EQUIPE TÉCNICA poderá pontuar em apenas 

uma titulação, qual seja, a maior apresentada.  

  
11.2 - EXPERIÊNCIA DA EMPRESA E UNIVERSO DE CANDIDATOS – comprovação de 
experiência em elaboração de provas, organização e processamento de resultados em concurso 
público, processo seletivo para cargo ou emprego público, indicando instituição, número de 
candidatos inscritos no referido concurso e ano de realização por meio de atestados fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados na entidade profissional 
competente. Se fornecidos por pessoa jurídica de direito privado, os atestados deverão ter assinatura 
com firma reconhecida em cartório.   

  
11.2.1 - A definição dos pontos da EXPERIÊNCIA DA EMPRESA E UNIVERSO DE 
CANDIDATOS será apurada através do somatório das pontuações, respeitando-se o limite mínimo 
e máximo, conforme segue:   

  

MÍNIMO DE PONTOS PARA EXPERIÊNCIA DA EMPRESA E UNIVERSO DE 

CANDIDATOS – 16 (dezesseis) pontos.  

PONTUAÇÃO MÁXIMA - 30 (trinta) pontos   

  

Especificação  Número de Candidatos  Quantidade de Pontos 

por Concurso  

  
Concurso Público para 

cargo ou emprego público  

Até 1.500 candidatos  06 (seis) pontos  

De 1.501 a 2.500 Candidatos  07 (sete) pontos  

De 2.501 a 4.000 Candidatos  08 (oito) pontos  

De 4001 a 6.000 Candidatos ou 

superior 

10 (dez) pontos  

 

  
11.2.2 - Serão considerados somente concursos públicos ou qualquer outro processo seletivo que 
atenda o disposto no art. 37, inciso II e artigo 198, § 4º, da Constituição Federal, ocorridos nos 
últimos 05 (cinco) anos.   

  

11.3 - TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA NO MERCADO - Os pontos serão atribuídos  
levando-se em conta o efetivo exercício da prestação dos serviços pertinentes ao objeto da licitação, 
conforme a tabela abaixo (apresentação do contrato social e alterações):   

  

FORMAÇÃO  QUATIDADE DE PONTOS POR 

TÉCNICO  

MÁXIMO DE PONTOS  

Doutorado  5,0 (cinco) pontos por técnico  25 (vinte e cinco) pontos  

Mestrado  3,0 (três) pontos por técnico  18 (dezoito) pontos  

Pós-graduação  2,0 (dois) ponto por técnico  10 (dez) pontos  

Graduação  1,0 (um) ponto por técnico  07 (sete) pontos  
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MÍNIMO DE PONTOS PARA O TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA NO 

MERCADO – 2 (dois) pontos   

PONTUAÇÃO MÁXIMA – 10 (dez) pontos  

 

TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 

NO MERCADO  

NUMERO DE PONTOS  

Menos de 1 (um) ano  2 (dois) pontos 

Acima de 1 (um) até 2 (dois) anos  4 (quatro) pontos  

Acima de 2 (dois) até 4 (quatro) anos  6 (seis) pontos  

Acima de 4 (quatro) até 6 (seis) anos  8 (oito) pontos  

Acima de 6 anos  10 (dez) pontos  

 

  
11.4 - A pontuação técnica de cada proposta será determinada pelo somatório das notas dos quesitos 
relacionados nos quadros de avaliação da Proposta Técnica, respeitando-se os limites de máximos 
e mínimos.  

  
11.5 - A pontuação máxima estabelecida para efeito de avaliação da Proposta Técnica, de acordo 
com os critérios estabelecidos neste Edital é de (100,0) pontos.  

  
11.6 - A Nota Técnica – NT será o resultado total dos pontos obtidos na Proposta Técnica.  

  
11.7 - Serão classificadas somente as Propostas Técnicas que obtiverem no mínimo 50 pontos.  

  
11.8 - Recomenda-se que a documentação contida no ENVELOPE Nº. 02, deva estar numerada 
sequencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato.   

  
11.9 - A eventual falta de numeração e/ou duplicidade de numeração ou ainda a falta da rubrica nas 
folhas, será suprida pelo representante credenciado, na sessão de abertura do respectivo 
ENVELOPE Nº. 02, nos termos do presente Edital, vedada a desclassificação por este motivo.   

  
11.10 - A Proposta Técnica deverá ser apresentada em uma via, em papel timbrado da licitante ou 
identificada sob qualquer forma de impressão, indicando o número da licitação e deverá ser 
devidamente datada, numeradas, rubricadas e assinada na última folha, pelo representante legal e 
pelo responsável técnico da proponente, devidamente identificados.   

  

12 – DA PROPOSTA COMERCIAL e CONTEÚDO DO (ENVELOPE Nº 03)  
  
12.1 - Recomenda-se que a documentação contida no ENVELOPE Nº. 03, deva estar numerada 

seqüencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato.   

  
12.2 - A eventual falta de numeração e/ou duplicidade de numeração ou ainda a falta da rubrica nas 

folhas, será suprida pelo representante credenciado, na sessão de abertura do respectivo 
ENVELOPE Nº. 03, nos termos do presente Edital, vedada a desclassificação por este motivo.   
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12.3 - A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, de forma mecanizada ou equivalente, em 
papel timbrado da empresa ou identificada com: razão social, nome de fantasia, endereço 
completo, CNPJ, Inscrição Estadual (se houver), Inscrição Municipal, telefone, email, em 
língua portuguesa, salvo as expressões técnicas de uso comum, sem emenda ou rasura, 
devidamente rubricada, carimbada, datada e assinada de conformidade com a planilha de 
serviços e preços.   

  
12.4 - Carta de apresentação da proposta de preço, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, na qual 

deverá constar o preço unitário e total para cada TAXA, e o valor total do Lote.   

  
12.4.1 – Deverá ser apresentado a planilha de composição de preços unitários, conforme 
Anexo II/A.   

  
12.5 - Na formulação da proposta deverão estar incluídas todas as despesas e custos incidentes sobre 

o objeto licitado tais como: mão-de-obra especializada, materiais ou equipamentos a serem 
utilizados na execução dos serviços, transporte, hospedagens, alimentação, locação de imóvel, 
encargos tributários, sociais, trabalhistas, previdênciários, securitários, taxas, impostos, 
despesas financeiras, bonificação (honorários), quaisquer outras despesas direta ou indireta, 
devendo ser considerados para o cálculo todas as atividades constantes no Termo de Referência 
anexo deste Edital (desde a elaboração do competente Edital de Concurso, inscrição, resultado 
final, incluindo julgamento de eventuais recursos), ficando esclarecido que não será admitida 
qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços 
cotados.  

  
12.6 - A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data de recebimento dos 

envelopes.   

  
12.7 - A(s) proponente(s) deverá (ão) apresentar apenas uma proposta;   

  
12.8 - Não serão aceitas, nem levadas em consideração, propostas encaminhadas por telexogramas, 

telegramas, radiogramas, aerogramas, correio eletrônico ou fac-símile;   

  
12.9 - Em hipótese alguma, serão consideradas as propostas apresentadas após a data e horário 

aprazado, mesmo se remetidas ou expedidas antes da data da abertura desta Licitação, bem 
como, as que contrariarem os demais requisitos deste Edital;  

  
12.10 – A licitante deverá indicar o nome completo e a qualificação (nacionalidade, estado civil, 

profissão, número da Carteira de Indentidade – RG ou outro documento equivalente, CPF, 
endereço completo,  telefone e email do responsável legal da empresa que assinará o contrato, 
informando o cargo que ocupa na empresa;  

  

 

13 – DOS CRITÉRIOS DE ABERTURA DOS ENVEOLPES E DO PROCEDIMENTO   
  
13.1 - Serão realizadas reuniões públicas, observados os procedimentos previstos neste Edital e na 

Lei de Licitações.  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO-PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Rua Frei Daniel de Samarate - nº 128  – Bairro Centro – Cidade de Santarém Novo – Município de Santarém  Novo/PA - Fone: 91 3484 

1285 – CEP. 68.720-000  –  CNPJ. nº 05.149.182/0001-80 
 

 

  
13.1.1 - A Comissão Permanente de Licitações receberá os 03 (três) envelopes integrantes 
da Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de Preço.  

  
13.2 - Após recebidos todos os envelopes de todas as licitantes, eles serão rubricados pelos membros 

da Comissão e pelos Licitantes.  

  
13.3 - As Propostas serão consideradas como estando em julgamento a partir do momento em que 

tenham sido formalmente protocoladas, até a comunicação oficial da adjudicação do contrato.  

  
13.4 - A abertura dos Envelopes de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de Preços e respectivos 

julgamentos, serão efetuados pela Comissão Permanente de Licitação do Município de 
Santarém Novo, a quem competirá:  

  
13.4.1 - Examinar os documentos referidos no item 10 e seus subitens, rubricando-os 
juntamente com os licitantes credenciados, julgando-os e excluindo à participação na fase 
subsequente, dos interessados considerados inabilitados, devolvendo-lhes mediante termo, 
os Envelopes de Proposta Técnica e Proposta de Preços, lacrados.  

  
13.4.2 - Após o julgamento da Habilitação e desde que transcorrido o prazo legal sem 
interposição de recursos, ou que tenha havido desistência expressa dos participantes ao 
direito de interposição de recursos, ou, ainda, após o julgamento dos recursos eventualmente 
interpostos, a Comissão convocará as licitantes habilitadas para abertura dos Envelopes 
contendo as Propostas Técnicas. Toda a documentação deverá ser rubricada por todos os 
presentes, facultando aos licitantes seu exame no local de abertura.  

  
13.4.3 - Classificar as propostas aprovadas conforme critério de julgamento estabelecido 
neste Edital.  

  
13.4.4 - Lavrar atas circunstanciadas na abertura dos Envelopes de Habilitação e Propostas 
e dos respectivos julgamentos.  

  
13.4.5 - Publicado o resultado do julgamento das Propostas Técnicas, transcorrido o prazo 
legal sem interposição de recursos, ou que tenha havido desistência expressa dos 
participantes ao direito de interposição de recursos, ou, ainda, após o julgamento dos recursos 
eventualmente interpostos, a Comissão convocará as licitantes classificados para abertura 
dos Envelopes contendo as Propostas de Preços.   

  
13.4.6 - Será facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à Autoridade Superior, em 
qualquer fase de julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar 
originariamente da proposta.  

  
13.4.7 - A seu critério exclusivo, a Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar 
relatórios e laudos técnicos a organismos externos ou aos setores competentes da Prefeitura 
com finalidade de esclarecimento e complementação de dados.  
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13.4.8 - Somente serão abertos os Envelopes de nº 02 Proposta Técnica, das empresas 
julgadas habilitadas. Às inabilitadas serão devolvidos, da mesma forma que recebidos, tais 
Envelopes.  

  
13.4.9 - Poderá ocorrer a abertura dos Envelopes de nº 02 em sessão contínua, desde que 
todas as empresas licitantes tenham sido julgadas habilitadas ou tenham, as mesmas, 
renunciado expressamente ao direito de interposição de recursos quanto à Habilitação.  

  
13.4.10 - Serão consideradas desclassificadas, as empresas que apresentarem seus 
Envelopes após o dia e horário mencionados no preambulo do Edital, bem como, aquelas 
que não os acondicionarem em envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados.  

  
13.4.11 - Intimadas as licitantes da decisão do julgamento final da licitação, observar-se-á 
o prazo para interposição de recurso, conforme disposto na alínea b do inciso I do art. 109 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  

  
13.4.12 - Julgada a licitação o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior 
para as deliberações quanto a homologação e adjudicação do objeto da licitação.  

  

14 – DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA;   
  
14.1 - A avaliação das Propostas de Preços das classificadas tecnicamente se fará com atribuição de 

um máximo de 100 pontos, obtido conforme quadro a seguir:  

  

QUADRO: NP (NOTA PREÇO)  

  

PREÇOS GLOBAIS PORPOSTOS  NOTA PREÇO (NP) ATRIBUIDA  

Menor preço  100 pontos  

2º Menor preço  95 pontos  

3º Menor preço  90 pontos  

4º Menor preço  85 pontos  

5º Menor preço  80 pontos  

6º Menor preço  75 pontos  

7º Menor preço  70 pontos  

8º Menor preço  65 pontos  

9º Menor preço  60 pontos  

  

15 - DA CLASSIFICAÇÃO  
  
15.1 - O julgamento obedecerá ao critério de Técnica e Preço, nos termos do § 1º, inciso III, do art. 

45, da Lei n. 8.666/93, combinado com o § 2º, Inciso I e II, do art. 46 da mesma Lei.  
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15.2 - A classificação das Licitantes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das 
PROPOSTAS TÉCNICA e DE PREÇO, cujo cálculo da Nota Final – NF obedecerá a seguinte 
fórmula:  

  

NF = (NPT x 7,0) + (NPP x 3,0) onde:  
                            10  
NF = Nota Final.  
NPT = Nota da Proposta Técnica.  
NPP = Nota da Proposta de Preços.  

  
15.3 - A classificação das Licitantes far-se-á em ordem decrescente das Notas Finais, sendo 

declarada vencedora a Empresa que obtiver maior Nota Final.  

  
15.4 - Serão desclassificadas as Propostas que não atenderem as condições estipuladas no art. 48, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

  
15.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem irregularidades, vícios ou 

defeitos que impossibilitem o seu entendimento, não atendam às exigências do 
Edital ou contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.   

  
15.5 - O critério de desempate nesta Licitação será feito conforme previsto no § 2º, do art. 45, da 

Lei Fderal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e dar-se-á por sorteio, em ato público, para 
o qual serão convocados todos os concorrentes.  

  
15.6 - Do resultado, caberão recursos fundamentados, dirigidos à Comissão Permanente de 

Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da intimação.  

  
15.7 - Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido desistência do mesmo, ou ainda, tendo 

sido julgado os recursos interpostos, a Comissão Permanente de Licitações encaminhará o feito 
à autoridade superior para deliberações quanto a homologação e adjudicação do objeto da 
licitação.  

  

16 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO  
  

16.1 - Até a assinatura do termo de Contrato, o Licitador poderá desclassificar, por despacho 
fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenização ou ressarcimento e sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis, havendo conhecimento de qualquer fato ou circunstância, 
anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade 
financeira, técnica ou administrativa.  

  
16.2 - A execução dos serviços dar-se-á mediante termo de Contrato, a ser firmado entre o Licitador 

e a Proponente vencedora da licitação, após a homologação do processo licitatório.  

  

17 - DA CONTRATAÇÃO  
           

17.1 - CONVOCAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO  
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17.1.1 - Oficialmente convocada pela Administração com vistas à celebração do termo 

contratual, é dado à adjudicatória o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data 
da ciência ao chamamento pelo órgão competente, para no local indicado, firmar o 
instrumento de contrato  

  
17.2 - DO NÃO ATENDIMENTO A CONVOCAÇÃO  

  
17.2.1 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo do Contrato 

no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo nas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto ao preço e assim sucessivamente ou revogar a 
licitação.  

  
17.3 – DO INSTRUMENTO E CONDIÇÕES DE CONTRATO   

  
17.3.1 - O contrato a ser celebrado, observará rigorosamente as condições estabelecidas 

neste Edital e em conformidade com Minuta (conforme modelo do Anexo III).  

  
17.4 – DA EXTINÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO  

  
17.4.1 - A administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do 

Termo Contratual:  

  
a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses e lançadas na seção 

V. Art. 78, incisos I à XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações.  

  
b) Amigavelmente por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo de 

licitação, desde que haja     conveniência para a administração.  

  
c) Judicial nos termos da legislação.   

  
17.5 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

  
17.5.1 - O recebimento provisório e definitivo estão estabelecidos no Anexo III- Minuta 

do Contrato, parte integrante deste edital ficará sob a responsabilidade do FISCAL 
do contrato, atendidas as exigências da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.  

  

18 – DOS PRAZOS  
  
18.1 – PARA ASSINAR O CONTRATO:  

  
18.1.1 - O Licitante vencedor deverá comparecer para assinar o contrato e retirar o 

respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da notificação feita pela Prefeitura Municipal de Santarém Novo/PA;  
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18.2 – PARA INCÍCIO:  

  
18.2.1 - O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir da data de sua 

assinatura.   

  
18.3 – ORDEM DE SERVIÇO:  

  
18.3.1 - Deverá ser expedida a Ordem de Serviço para início de quaisquer serviços, sem o 

qual não gera qualquer responsabilidade de pagamento.   

  
18.4 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:  

  
18.4.1 - Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos dentro do prazo 

estipulado na Ordem de Serviços.  

  
18.5 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

  
18.5.1 – A vigência do contratado será de 12 (doze) meses.   

  
18.6 – DA PRORROGAÇÃO:  

  
18.6.1 - O prazo contratual estabelecido para os serviços, poderá ser prorrogado dentro da 

vigência do prazo anterior na forma prevista no Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, 
de 21/06/93 e suas alterações posteriores.  

  
18.6.2 - O prazo poderá ser prorrogado desde que solicitado à autoridade competente, num 

prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes do término da vigência contratual, 
comprovada a justa causa ou motivos de força maiores devidamente justificados, 
mediante Termo Aditivo.   

  
18.7 - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS  

  
18.7.1 - Os Contratos decorrentes deste Edital poderão ser alterados devidamente   

justificados, conforme Art. 65, da Lei Federal 8.666/93.  

  
18.8 - CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO  

  
18.8.1 - O recebimento provisório e definitivo está estabelecido no Anexo III - Minuta do 

Contrato, parte integrante deste edital ficará sob a responsabilidade do FISCAL do 
contrato, atendidas as exigências da Lei Federal 8.666/93 (licitações e Contratos 
Administrativos).  

  
18.9 – OUTROS PROCEDIMENTOS  
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18.9.1 - Na hipótese da Administração não assinar contrato com a empresa ou com outra, 
na ordem de classificação no prazo de 60 (sessenta) dias ficam estas liberadas de 
quaisquer compromissos assumidos.  

  

19 – DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO  
  
19.1 - Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE em decorrência das obrigações assumidas 

serão efetuados, da seguinte forma:  

  
19.1.1 -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;  

  
a) 1ª Parcela: 30% (trinta por cento) do valor, em até 05 (cinco) dias úteis 
contados da data do término das inscrições;  

  
b) 2ª Parcela: 40% (quarenta por cento) do valor, em até 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da aplicação das Provas de Conhecimentos;  

  
c) 3ª Parcela: 10% (dez por cento) do valor, em até 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da aplicação das Provas Práticas; e  

  
d) 4ª Parcela: 20% (vinte por cento) do valor, em até 10 (dez) dias úteis 
contados da data da divulgação do Resultado Final.  

  
19.1.2 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota 

Fiscal, em 02 (duas) vias, na Prefeitura Municipal de Santarém Novo, Secretaria 
Municipal de Administração, localizada na Rua Frei Daniel de Samarate, nº128, 
Bairro Centro, CEP: 68.720-000 Cidade de Santarém Novo/PA, acompanhada dos 
respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos.  

  
19.1.3 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do 

documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo.  

  
19.1.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor do 
contrato e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas 
saneadoras.  

  
19.2 - 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 o 
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento e/ou execução pela 
CONTRATADA.  

19.3 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento e/ou 
execução do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no contrato;  

  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO-PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Rua Frei Daniel de Samarate - nº 128  – Bairro Centro – Cidade de Santarém Novo – Município de Santarém  Novo/PA - Fone: 91 3484 

1285 – CEP. 68.720-000  –  CNPJ. nº 05.149.182/0001-80 
 

 

19.4 - Poderá a Prefeitura Municipal de Santarém Novo, deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada.  

  
19.5 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de 

acordo com a legislação própria:   

  
19.5.1 - Especificação correta do objeto   
19.5.2 - Número da licitação e contrato;   

  

20 – DO REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  
  
21.2 - Os preços são fixos e irreajustáveis.  

  

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  
  
21.1 -  A CONTRATANTE obriga-se a:  

  
21.1.1 - Após a assinatura do contrato, a Comissão do Concurso Público designada, deverá 

realizar o devido acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nos 
termos do art. 67 e 73, I, da Lei Federal n. 8.666/93, a qual fará os recebimentos 
provisório e definitivo do objeto.  

  
21.1.2 - Além do recebimento provisório e definitivo do objeto, nos termos da Lei, a 

Comissão do Concurso Público será responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização de todo o Concurso Público, constituindo-se em Autoridade Superior 
para efeitos administrativos e judiciais relativos ao Concurso, devendo:  

  
21.1.2.1 - Efetuar o pagamento à empresa Contratada, mediante valor estipulado, 
dentro do prazo estabelecido em contrato;  

  
21.1.2.2 - 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.  

  
21.1.2.3 - Fornecer à Contratada os documentos e informações necessárias à 
perfeita execução do contrato.  

  
21.1.3 - Fornecer todas as informações necessárias à elaboração dos editais, tais como 

números de vagas, descrições dos cargos com indicação da localização das vagas, 
remunerações, requisitos para provimento, dentre outras necessárias e pertinentes.  

  
21.1.4 - Disponibilizar à Contratada toda a legislação atinente ao Concurso.  
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21.1.5 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das 
obrigações contratuais, inclusive permitir o livre acesso de representantes da 
Contratada às dependências da Contratante relacionadas à execução do Contrato.  

21.1.6 - Encaminhar para a publicação, na imprensa oficial (Diário Oficial do Município), 
os editais elaborados pela Contratada, arcando com o ônus referente a essas 
publicações, e, ainda, as listagens, os comunicados e quaisquer materiais pertinentes 
ao Concurso Público (caso haja necessidade de publicação no Diário Oficial do 
Município).  

  
21.1.7 - Articular com a Contratada, quanto às datas relativas às atividades do Concurso 

Público constante do cronograma de execução, e providenciar para que os prazos 
sejam rigorosamente cumpridos.  

  
21.1.8 - Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos por meio da Comissão 

do Concurso Público, que se encarregará dos contatos com a Contratada para 
esclarecimento de dúvidas, troca de informações e demais providências necessárias 
à realização do objeto do contrato.  

  
21.1.9 - Homologar o resultado final do Concurso.  

  
21.1.10 - Publicar no Diário Oficial dos Municípios o resultado nominal com todos os 

candidatos que lograrem aprovação no Concurso.  

  
21.1.11 - Aproveitar os candidatos aprovados em número necessário ao provimento dos 

cargos vagos existentes e que vierem a existir durante o prazo de validade do 
Concurso, não havendo, no entanto, obrigatoriedade de nomeação do total dos 
aprovados. O surgimento de novas vagas, bem como o preenchimento das vagas 
existentes, se sujeita respectivamente à disponibilidade orçamentária e às 
necessidades da Contratante.  

  
21.1.12 - Fornecer atestados de qualificação técnica quando solicitado, desde que atendidas 

todas as obrigações contratuais.  

  
21.1.13 - Examinar e decidir sobre as condições de admissão dos candidatos, conforme 

disponibilidade de vagas existentes.  

  
21.1.14 - Informar ao Contratado o nome de instituição bancária e número de conta 

corrente específica para o recebimento das inscrições dos candidatos.  

  
21.1.15 - Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos através de 

representantes, devidamente credenciados, que se encarregarão dos contatos com o 
licitante vencedor para esclarecimento de dúvidas, obtenção e prestação de 
informações e o que mais for necessário, exceto nas fases de elaboração, 
composição, impressão e empacotamento das provas.   

  
21.2 -  A CONTRATADA obriga-se a:  
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21.2.1 Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas;  

  
21.2.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 

contratante, cujas obrigações é atender prontamente;  

  
21.2.3 - Na execução do objeto obriga-se a envidar todo o empenho e a dedicação 

necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados.  

  
21.2.4 - Prestar os serviços nos termos determinados no Contrato.  

  
21.2.5 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e 
relacionados aos serviços executados por seus empregados e/ou contratado 
temporariamente e/ou esporadicamente.  

  
21.2.6 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou 

a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais que 
estiver sujeita.  

  
21.2.7 - Observar a legislação e normas aplicáveis aos Concursos Públicos e os Editais 

regedores dos certames aprovado pela Contratante.  

  
21.2.8 - Elaborar editais, comunicados, formulários, cadastros e listagens necessárias.  

  
21.2.9 - Elaborar a emissão do boleto bancário em favor da Contratante, para fins de 

arrecadação das taxas de inscrições dos candidatos.  

  
21.2.10 Elaborar e distribuir o material necessário à inscrição dos candidatos.  

  
21.2.11 - Colocar à disposição dos candidatos um núcleo de atendimento aos candidatos, a 

fim de orientá-los em todas as etapas dos Concursos, mediante e-mail, fac-símile e 
telefone ou ainda através do site da Contratada.  

  
21.2.12 - Disponibilizar, em link específico, da página eletrônica da Contratada, todos os 

editais e comunicados referentes aos Concursos Públicos, além dos locais para a 
aplicação das provas por CPF do candidato, bem como comprovante de inscrição, 
ambos com opção de impressão.  

  
21.2.13 - Responsabilizar-se pelo cadastro das inscrições, com posterior fornecimento (logo 

após a conclusão desta fase) do relatório detalhado (em duas vias originais em 
papel timbrado e assinado pelo responsável designado pela contratada) à 
Contratante, contendo os nomes de todos os candidatos inscritos.  
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21.2.14 Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas nos 
Concursos, em número suficiente para distribuição aos candidatos inscritos, 
responsabilizando-se, também, pela leitura dos seguintes documentos: formulários 
de inscrição, folha de resposta, folha de captação de frequência, planilha para prova 
objetiva e discursiva/redação.  

  
21.2.15 - O local de impressão e guarda das provas que deverão estar em envelopes de 

plástico opaco, com lacre inviolável, deverão ser filmados 24 (vinte e quatro) horas, 
devendo os arquivos de filmagem ser arquivados na sua integralidade, em sequência 
cronológica, com fornecimento de cópia na íntegra das imagens para a Contratante 
e pela Contratada durante o período de vigência dos Concursos.  

  
21.2.16 - O material de aplicação das provas deverá estar acondicionado em malotes de lona 

inviolável, devidamente lacrado e com cadeado, para o transporte aos locais das 
provas, devendo ser aberto na presença de no mínimo 03 (três) candidatos, mediante 
termo de abertura, imediatamente antes da distribuição dos envelopes de plástico 
opaco e com lacre inviolável e observando o item 8.15 do Termo de Referência.  

  
21.2.17 - Os envelopes de plástico opaco, com lacre inviolável, deverão ser distribuídos nas 

salas, após a abertura dos portões para acesso dos candidatos, devendo ser aberto na 
presença de no mínimo 03 (três) candidatos, mediante termo de abertura, no 
momento da distribuição das provas aos candidatos.  

  
21.2.18 - Providenciar pessoal para segurança e aplicação das provas.  

  
21.2.19 - Responsabilizar-se pela aplicação e avaliação das provas, compreendendo a 

criação, a produção e o desenvolvimento de sistema computacional de 
armazenamento de dados e, ainda, a conferência das folhas de frequência com as 
folhas de resposta, a checagem das folhas de resposta através de leitura óptica, bem 
como a atribuição de classificação aos candidatos classificados e aprovados em 
todas as etapas.  

  
21.2.20 - Julgar os recursos administrativos interpostos por candidatos, subsidiar as 

respostas às ações judiciais propostas em desfavor da Contratante e responder as 
que em seu desfavor sejam propostas, ambos referentes aos certames.  

  
21.2.21 - Receber a documentação relativa à avaliação de Títulos e proceder a sua análise 

mediante a elaboração de critérios e planilhas dos mesmos.  

  
21.2.22 - Dar assessoria técnica à Contratante, em relação ao objeto deste contrato.  

  
21.2.23 - Fazer o processamento eletrônico e emitir listagens referentes a todas as etapas 

dos Concursos.  

  
21.2.24 - Receber e encaminhar os recursos interpostos pelos candidatos, conforme disposto 

no item 6.13.6 do Termo de Referência.  
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21.2.25 - Providenciar locais para aplicação das provas, arcando com eventuais despesas 

decorrentes observadas os seus próprios parâmetros e quantitativos.  

  
21.2.26 - Apresentar os relatórios contendo: número de candidatos inscritos, número de 

candidatos inscritos com isenção de taxa, bem como relatório de resultados em 
ordem de classificação e em ordem alfabética, em formato a ser definido pela 
Contratante.  

  
21.2.27 - Guardar, pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, a partir da homologação do 

resultado final dos Concursos, em local apropriado, todos os formulários de 
inscrição, as folhas de respostas, as folhas de frequência e as demais planilhas de 
todos os candidatos, bem como os exemplares das provas aplicadas nos Concursos 
e todas as atas e relatórios de todos os certames, e, decorrido esse prazo, encaminhar 
à Contratante, no caso de inexistir alguma ação pendente no Poder Judiciário, para 
que fique sob sua guarda e responsabilidade.  

  
21.2.28 - Executar todas as atividades relativas aos processos de seleção, bem como os 

materiais e os serviços técnicos de aplicação das provas.  

  
21.2.29 - Elaborar os documentos básicos dos Concursos, compreendendo os editais com 

base na legislação vigente e diretrizes estabelecidas pela Contratante, a divulgação 
dos Concursos e as folhas de informações aos candidatos, de acordo com as 
especificações fornecidas pelo Contratante.  

  
21.2.30 - Elaborar todos os editais referentes aos Concursos, quais sejam de abertura, de 

locais e de horários de aplicação de provas, de resultados, de convocações e de 
erratas, disponibilizando-os para a Contratante, para fins de publicação no Diário 
Oficial do Município.  

  
21.2.31 - Disponibilizar o Cartão de Inscrição ao Candidato, pela internet, contendo todas 

as informações necessárias para a realização das etapas dos Concursos Públicos.  

  
21.2.32 - Elaborar, imprimir, acondicionar e transportar as provas e as folhas de respostas 

personalizadas, em número suficiente para distribuição aos candidatos inscritos nos 
Concursos Públicos, devendo as mesmas ser transportadas por profissional do 
quadro da Contratada, preservadas as características de inviolabilidade.  

  
21.2.33 - Elaborar questões das provas, por bancas especializadas de professores.  

  
21.2.34 - Corrigir as provas objetivas por processo eletrônico de leitura óptica ou similar.  

  
21.2.35 - 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 aos Concursos Públicos.  
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21.2.36 - Elaborar e disponibilizar para a Contratante, todos os resultados das provas dos 

Concursos, inclusive gabaritos e os resultados parciais, nos prazos estabelecidos nos 
cronogramas de execução dos Concursos.  

  
21.2.37 - Manter sigilo quanto às provas e as suas questões, por si e por seus prepostos a 

qualquer título, antes e depois da realização dos Concursos.  

  
21.2.38 - Manter segurança nos locais das provas.  

  
21.2.39 - Disponibilizar sob suas expensas, serviço médico durante a realização de todas as 

provas, conforme disposto no item 6.11.7.4 do Termo de Referência.  

  
21.2.40 - Arcar com despesas decorrentes do deslocamento do pessoal de apoio, de 

coordenação e fiscalização, de transporte de todo o material relativo ao consumo, 
de postagem de comunicados, de taxas e tarifas bancárias, bem como encargos e 
impostos e outras despesas.  

  
21.2.41 - Providenciar lugar seguro para a guarda das provas antes, durante e após a 

realização dos Concursos Públicos.  
21.2.42 - Providenciar provas e material de aplicação, treinamento de fiscais e aplicação das 

provas, material para os trabalhos de sinalização dos locais das provas, lista de 
candidatos para frente da sala de aula, lista de presença por sala de aula, ata de 
ocorrência de sala de aula, atestado de presença nos Concursos (para quem 
solicitar), lista de presença dos fiscais e outros.  

  
21.2.43 - Providenciar o recrutamento e seleção de fiscais, pessoal auxiliar para aplicação 

das provas.  

  
21.2.44 - Arcar com todas as despesas decorrentes com pessoal para fiscalização das provas, 

assim como pessoal para auxiliar nos serviços de sinalização, limpeza e conservação 
dos locais de provas.  

  
21.2.45 - Responsabilizar-se pela elaboração, aplicação e avaliação das provas, conferindo 

a identidade dos candidatos pelo documento apresentado e obtendo dos mesmos sua 
assinatura.  

  
21.2.46 - Não transmitir quaisquer informações dos serviços, sem a devida autorização 

prévia e escrita do Contratante.  

  
21.2.47 - Comparecer às reuniões convocadas pelo Contratante, cabendo-lhe o ônus 

ocasionado pelo não atendimento a convocação.  

  
21.2.48 - Submeter todos os documentos a consideração do Contratante, sob a forma de 

minuta. Uma vez aprovados, serão impressos pela Contratada mediante prévia 
autorização do Contratante.  
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21.2.49 - Constituir-se em fiel depositária de qualquer material e documento que 

eventualmente solicitar ao Contratante.  

  
21.2.50 - Fica a Contratada obrigada a comunicar por escrito o Contratante sobre a 

ocorrência de qualquer fato relevante verificado durante a prestação do serviço 
contratado, no primeiro dia subsequente a sua ocorrência. Entende-se por fato 
relevante: impedimento de qualquer ordem que impossibilite a realização dos 
Concursos, atraso quanto à chegada da equipe organizadora que gere efeitos no 
início da realização dos Concursos, extravio de prova ou quaisquer materiais 
relevantes a sua aplicação, quebra de lacre do pacote contendo as provas, uso de 
material eletroeletrônico por candidato, dentre outros fatos que tenham por natureza 
a não realização regular dos Concursos.  

  
21.2.51 - Responsabilizar-se pelos atrasos e eventuais prejuízos e responsabilizações 

advindos da paralisação parcial ou total dos serviços contratados.  

  
21.2.52 - Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, as despesas pela realização dos 

Concursos por aqueles inscritos considerados isentos da taxa de inscrição.  

  
21.2.53 - Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, 

taxas ou quaisquer ônus fiscais e tributáveis de origem federal, estadual ou 
municipal, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais 
vigentes durante a execução dos serviços contratados e, ainda, quaisquer outros 
encargos judiciais ou extrajudiciais que lhes sejam imputáveis, inclusive com 
relação a terceiros, em decorrência da celebração do contrato e da execução dos 
serviços previstos naquele instrumento. A inadimplência da Contratada quanto aos 
tributos, encargos ou quaisquer ônus fiscais e tributários de origem federal, estadual 
e municipal, não transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto contratado ou restringir a regularização dos serviços.  

  
21.2.54 - Permitir que o Contratante fiscalize a qualquer tempo, a prestação dos serviços 

contratados, bem como requerer a prestação de contas dos serviços até então 
prestados.  

  
21.2.55 - A Contratada responsabilizar-se-á por prejuízos decorrentes do descumprimento 

de qualquer das atividades ou de suas obrigações, perante o Contratante, a 
candidato inscrito e a qualquer terceiro eventualmente prejudicado.  

  
21.2.56 - Em face de impossibilidade técnica e legal de detecção e/ou interceptação de 

transmissões eletromagnéticas, feitas por intermédio de ponto eletrônico, telefonia 
celular, pager, etc., a Contratada, tendo constatado eventos de tal natureza e 
verificando pelos seus próprios meios o(s) nome(s) do(s) candidato(s) envolvido(s), 
procederá exclusivamente a anulação da(s) prova(s) do(s) mesmo(s). Tal 
procedimento estará restrito ao(s) candidato(s) envolvido(s) se todas as medidas de 
segurança forem adotadas pela Contratada para evitar tais ocorrências.  
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21.2.57 - Para exercer as atividades descritas a Contratada disponibilizará a seguinte 

infraestrutura:  

  
21.2.57.1 - Local para a realização das provas, adaptado para receber 
candidatos portadores de necessidades especiais;  

  
21.2.57.2 - Fiscais para as provas;  

  
21.2.57.3 - Refeição e transporte para pessoal requisitado com fins de 
fiscalização das provas, assim como do pessoal auxiliar e representantes da 
Contratada;  

  
21.2.57.4 - Infraestrutura para elaboração de documentos diversos, provas e 
análise dos resultados destas;  

  
21.2.58 - Assegurar aos candidatos portadores de necessidades especiais o direito de 

inscrição e realização dos Concursos Públicos, para o cargo/ocupação/formação 
cujas atribuições sejam compatíveis com a necessidade especial de que são 
portadores, na proporção oferecida pela lei vigente.  

  
21.2.59 - Responsabilizar-se pelo relatório final com a relação dos aprovados para 

homologação do Chefe do Poder Executivo Municipal.  

  
21.2.60 - Separar, envelopar, etiquetar e empacotar as provas, os cartões ópticos, listas de 

presença por estabelecimento de ensino e por sala.  

  
21.2.61 - Manter durante toda a vigência do processo de realização dos Concursos consultor 

jurídico permanentemente disponível para analisar eventuais recursos, atuando em 
todas as questões jurídicas que dizem respeito aos Concursos.  

  
21.2.62 - Emitir, a cada 03 (três) dias, durante o período de inscrições, relatório contendo 

os quantitativos de candidatos inscritos/pagos, encaminhando-o para o 
Contratante.  

  
21.2.63 - 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 verificar vícios, defeitos ou incorreções 
durante ou após sua prestação.  

  
21.2.64 - Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação dos Concursos 

Públicos, arcando com todos os ônus dele decorrentes, desde que comprovada a sua 
culpa.  
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21.2.65 - Elaborações de Relatório contemplando todos os elementos administrativos 
concernentes aos certames, que servirá de base para a municipalidade, bem como 
para o Tribunal de Contas, quando da realização de auditoria, exigido por lei.  

  
21.2.66 - Cumprir todas as exigências do Edital e seus anexos.  

  

22 - DISPOSIÇÕES FINAIS  

  
22.1 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se admitirá, 

durante a análise de cada proposta, a interferência de pessoas estranhas à Comissão Permanente 
de Licitação a qualquer título que seja ressalvada a hipótese de requisição, pela própria 
Comissão, do concurso de peritos visado ao exame de informações ou documentos.  

  
22.2 - A Administração, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das documentações e das 

propostas das ofertantes, poderá proceder alterações concernentes à esta licitação, por sua 
iniciativa, fornecendo o correspondente adendo a todas as interessadas que tenha adquirido o 
Edital, sendolhes facultado em sendo o caso adiar a data do recebimento das documentações e 
propostas.  

  
22.3 - As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão de exclusiva 

responsabilidade da licitante, não lhe sendo assegurado proclamar qualquer indenização da 
administração.  

  
22.4 - As omissões porventura existentes neste Edital serão sanadas pela Comissão Permanente de 

Licitação, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes.  

  
22.5 - A todos os competidores que retirarem o presente Edital, será dado o conhecimento de 

quaisquer impugnações ou pertinentes pedidos de esclarecimentos de dúvidas e suas 
respectivas respostas, que passarão incontinentes a integrar o presente ato convocatório.  

  
22.6 - À critério da Administração Pública esta licitação poderá:  

  
22.6.1 - Ser anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

  
22.6.2 - Ser revogada, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou 

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente para justificar tal conduta.  

  
22.7 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte:  

  
22.7.1 - A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera 

obrigação de indenização ressalvada o disposto no parágrafo único, art. 59, da Lei 
Federal nº. 8.666/93;  
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22.7.2 - A nulidade do procedimento licitatório induz à do empenho, ressalvado o disposto 
na condição anterior;  

  
22.7.3 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e 

ampla defesa.  

  
22.8 - A cidade de Santarém Novo, no estado do Pará, será considerada domicílio dessa Licitação e 

foro competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e procedimentos de 
resultantes.  

  

23 - ANEXOS  

  
23.1 - Fazem parte deste edital, como se nele estiverem transcritos, os seguintes documentos:  

  
ANEXO I – Termo de Referência;  
ANEXO II – Modelo de Proposta de preços;   
ANEXO III- Minuta de Contrato         
ANEXO IV- Modelo da Carta Credencial  
ANEXO V - Modelo de Elaboração Independente de Proposta  
ANEXO VI - Modelo da Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte (caso se enquadre 
como ME ou EPP  

  

  
Santarém Novo/PA, 22 de outubro de 2019 

 

 

 

 

Aldineia de Souza e Souza 

Comissão Permanente de Licitação 

Presidente 
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ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
  

 

  

CONTRATAÇÃO DE 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 MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA. 

  

  

1 - INTRODUÇÃO  

  
1.1 - O MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/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 á legislação correlata e 
demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos, 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 Municipal.  

  
1.2 - A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.  

  
1.3 – A realização do concurso será por lote, conforme Anexos: I-A deste Termo de Referência, e 

será realizado de acordo com as necessidades da Administração, podendo sofrer alteração em 
seus quantitativos. 

  

1.5 - DA JUSTIFICATIVA  

  
O Município de Santarém Novo/PA (Prefeitura Municipal e suas diversas Secretarias) em 
atendimento às normas constitucionais e devido a necessidade de prover cargos vagos pertencentes à 
sua estrutura organizacional, tanto na Administração Direta como na Administração Indireta, 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 - DO OBJETO  

  
2.1 - O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de 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 Municipal, 
conforme especificações e condições descritas neste Termo de Referência.  

  
2.2 - A Contratante pode modificar os quantitativos de vagas quando da elaboração de cada 
edital, comunicando tal fato ao Contratado.  
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2.3 - A Contratante deliberará juntamente com a Contratada, o número de vagas que serão 
destinadas aos candidatos portadores de necessidades especiais, nos termos da legislação vigente.  

 
3 – DO TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS 

 
3.1 – Modalidade Tomada de Preços, tipo Técnica e Preço. 

 
3.2 – DA PROPOSTA TÉCNICA  

 
3.2.1 – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

  

 
3.2.1.1 EQUIPE TÉCNICA 

 
3.2.1.1.1 -  A definição dos pontos do item EQUIPE TÉCNICA será feita através do 

somatório das pontuações, respeitando-se o limite de pontuação mínima, atribuída 
de acordo com os seguintes critérios:   

 
  

MÍNIMO DE PONTOS PARA EQUIPE TÉCNICA – 18 (dezoito) pontos   

PONTUAÇÃO MÁXIMA - 60 (sessenta) pontos   

  

  

  

3.2.1.1.2 - O participante da EQUIPE TÉCNICA poderá pontuar em apenas uma titulação, 

qual seja, a maior apresentada. 

 
3.2.1.2 - EXPERIÊNCIA DA EMPRESA E UNIVERSO DE CANDIDATOS  

 
3.2.1.2.1 -  comprovação de experiência em elaboração de provas, organização e 

processamento de resultados em concurso público, processo seletivo para cargo ou 
emprego público, indicando instituição, número de candidatos inscritos no referido 
concurso e ano de realização por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, devidamente registrados na entidade profissional 
competente. Se fornecidos por pessoa jurídica de direito privado, os atestados 
deverão ter assinatura com firma reconhecida em cartório.   

3.2.1.2.2 A definição dos pontos da EXPERIÊNCIA DA EMPRESA E UNIVERSO DE 
CANDIDATOS será apurada através do somatório das pontuações, respeitando-se 
o limite mínimo e máximo, conforme segue:   

FORMAÇÃO  QUATIDADE DE PONTOS POR 

TÉCNICO  

MÁXIMO DE PONTOS  

Doutorado  5,0 (cinco) pontos por técnico  25 (vinte e cinco) pontos  

Mestrado  3,0 (três) pontos por técnico  18 (dezoito) pontos  

Pós-graduação  2,0 (dois) ponto por técnico  10 (dez) pontos  

Graduação  1,0 (um) ponto por técnico  07 (sete) pontos  
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MÍNIMO DE PONTOS PARA EXPERIÊNCIA DA EMPRESA E UNIVERSO DE 

CANDIDATOS – 16 (dezesseis) pontos.  

PONTUAÇÃO MÁXIMA - 30 (trinta) pontos   

  

Especificação  Número de Candidatos  Quantidade de Pontos 

por Concurso  

  
Concurso Público para 

cargo ou emprego público  

Até 1.500 candidatos  06 (seis) pontos  

De 1.501 a 2.500 Candidatos  07 (sete) pontos  

De 2.501 a 4.000 Candidatos  08 (oito) pontos  

De 4001 a 6.000 Candidatos ou 

superior 

10 (dez) pontos  

  
3.2.1.2.3 - Serão considerados somente concursos públicos ou qualquer outro processo 

seletivo que atenda o disposto no art. 37, inciso II e artigo 198, § 4º, da Constituição 
Federal, ocorridos nos últimos 05 (cinco) anos.   

 
  

3.2.1.3 - TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA NO MERCADO 

 

3.2.1.3.1 -  Os pontos serão atribuídos levando-se em conta o efetivo exercício da 

prestação dos serviços pertinentes ao objeto da licitação, conforme a tabela 

abaixo (apresentação do contrato social e alterações): 
 

  

MÍNIMO DE PONTOS PARA O TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA NO 

MERCADO – 2 (dois) pontos   

PONTUAÇÃO MÁXIMA – 10 (dez) pontos  

 

TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 

NO MERCADO  

NUMERO DE PONTOS  

Menos de 1 (um) ano  2 (dois)  

Acima de 1 (um) até 2 (dois) anos  4 (quatro) pontos  

Acima de 2 (dois) até 4 (quatro) anos  6 (seis) pontos  

Acima de 4 (quatro) até 6 (seis) anos  8 (oito) pontos  

Acima de 6 anos  10 (dez) pontos  

  

3.2.2 – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
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3.2.2.1.1 - A pontuação técnica de cada proposta será determinada pelo somatório das notas 
dos quesitos relacionados nos quadros de avaliação da Proposta Técnica, 
respeitando-se os limites de máximos e mínimos.  

 
3.2.2.1.2 A pontuação máxima estabelecida para efeito de avaliação da Proposta Técnica, de 

acordo com os critérios estabelecidos neste Edital é de (100,0) pontos. 
 

3.2.2.1.3 A Nota Técnica – NT será o resultado total dos pontos obtidos na Proposta Técnica.  
 

3.2.2.1.4 Serão classificadas somente as Propostas Técnicas que obtiverem no mínimo 50 
pontos.  

  

 

3.3 - DA PROPOSTA COMERCIAL   
  

 
3.3.1 - Carta de apresentação da proposta de preço deverá constar o preço unitário e total para cada 

TAXA, e o valor total do Lote.   
 

3.3.1.1 - Deverá ser apresentado a planilha de composição de preços unitários em anexo, 
conforme modelo a ser disponibilizado no edital de licitação.    

 

3.3.2 - DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA:  

  

3.3.2.1 - A avaliação das Propostas de Preços das classificadas tecnicamente se fará com atribuição de 

um máximo de 100 pontos, obtido conforme quadro a seguir: 

  

 

QUADRO: NP (NOTA PREÇO)  

  

PREÇOS GLOBAIS PORPOSTOS  NOTA PREÇO (NP) ATRIBUIDA  

Menor preço  100 pontos  

2º Menor preço  95 pontos  

3º Menor preço  90 pontos  

4º Menor preço  85 pontos  

5º Menor preço  80 pontos  

6º Menor preço  75 pontos  

7º Menor preço  70 pontos  

8º Menor preço  65 pontos  

9º Menor preço  60 pontos  

  

3.3.3 – DA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
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3.3.3.1 - O julgamento obedecerá ao critério de Técnica e Preço, nos termos do § 1º, inciso III, 

do art. 45, da Lei n. 8.666/93, combinado com o § 2º, Inciso I e II, do art. 46 da mesma 

Lei 

3.3.3.2 - A classificação das Licitantes far-se-á de acordo com a média ponderada das 

valorizações das PROPOSTAS TÉCNICA e DE PREÇO, cujo cálculo da Nota Final – 

NF obedecerá a seguinte fórmula: 
  

  

NF = (NPT x 7,0) + (NPP x 3,0) onde:  
                            10  
NF = Nota Final.  
NPT = Nota da Proposta Técnica.  
NPP = Nota da Proposta de Preços.  

  
23.2 - A classificação das Licitantes far-se-á em ordem decrescente das Notas Finais, sendo 

declarada vencedora a Empresa que obtiver maior Nota Final.  

  
 

4 - DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO   

  
4.1 - A instituição contratada deverá executar todos os atos pertinentes ao Concurso Público, 
nos termos do presente Termo de Referência, do instrumento contratual a ser firmado e das normas 
específicas, envolvendo, dentre outras atividades: o planejamento, organização, divulgação e 
realização das inscrições, elaboração, confecção, guarda, aplicação das provas, avaliações 
pertinentes e julgamento de recursos/impugnações. As regras definidas nesse termo de referência 
deverão ser aplicadas para todos os editais resultantes do contrato a ser firmado.   

  
4.2 - 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.  

  
4.3 - 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 Comissão avaliará a nova versão para que seja viabilizado o começo do período 
de inscrição, dando início ao processo seletivo.   

  
4.4 - 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.  

  
4.5 - 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.  
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5 - DOS CARGOS  

  
5.1 - Os cargos e os quantitativos a serem providos encontrar-se-ão relacionados, no anexo  I-
A, deste Termo de Referência, podendo sofrer alteração até efetiva realização do concurso e de com 
o interesse público.  

  

6 - DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA  

  
6.1 - Os candidatos portadores de deficiência poderão concorrer, sob sua inteira 
responsabilidade e nos termos da referida legislação, às vagas especialmente reservadas às pessoas 
portadoras de deficiência, observado o preenchimento, por candidatos aprovados e assim 
autodeclarados, de 10% (dez por cento) das vagas que vierem a ser ocupadas durante a validade do 
Concurso.  

  

7 - DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA  
CONTRATADA  

  
7.1 - A Contratada deverá garantir a completa e efetiva consecução do objetivo explicitado 
neste Termo de Referência, com a observância das normas legais incidentes e, precipuamente, às 
disposições que se seguem.  

  

6.2 - Dos Editais e Comunicados:  

  
6.2.1 - A instituição Contratada deverá elaborar os editais, comunicados e/ou avisos, que deverão ser 
submetidos à apreciação da Contratante, a qual providenciará a publicação de todos os atos necessários 
ao regular desenvolvimento do Concurso (no Diário Oficial do Município), em especial aos relacionados 
abaixo:  

  
a)- abertura das inscrições do Concurso Público;  

  
b)- convocação para todas as etapas do Concurso Público com os respectivos locais e horários de 
realização;   

  
c)- resultados, provisório e definitivo, das Provas;  

  
d)- convocação para a Prova de Títulos dos candidatos aos cargos de Nível Superior, bem como dos 
respectivos resultados provisório e definitivo;  

  

e)- convocação para a Prova Prática dos candidatos aos cargos de Mecânico de Veículos Leve e Pesados; 

Motorista Categoria AB; Motorista Categoria D; Operador de Maquinas Pesadas; e Operador de 

trator de Pneus, bem como dos seus resultados;   

  
f)- resultado final do Concurso;  

  
g)- resultado da análise dos pedidos de isenção das inscrições;  
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h)- convocação para inspeção médica dos candidatos com deficiência; e  
 
i)- dentre outros que se fizerem necessários durante sua realização.  

  
6.2.2 - O Edital de abertura do Concurso Público deverá conter: forma, procedimento e período de 
inscrição, valor da taxa de inscrição, disposição do cargo, hipóteses de isenção de taxa de inscrição, 
número de vagas, área de atuação, atribuições sumárias dos cargos, jornada de trabalho, formas de 
aplicação das provas, local e data de realização das provas, conteúdos programáticos, estabelecimento de 
critérios para desempate e fase de recursos, disposição de requisitos para a investidura nos cargos, 
remuneração dos cargos e prazo de validade do Concurso.  

  
6.2.3 - A instituição Contratada deverá apresentar, com a devida antecedência (48 horas), as vias 
definitivas dos editais relacionados nas alíneas no subitem 6.2.1 à Comissão do Concurso Público, ora 
Contratante, a fim de que esta providencie suas publicações na Imprensa Oficial (Diário Oficial do 
Município), se houver a necessidade de publicações em outros meios de comunicação as custas ocorrerão 
a conta da Contratada. 

  
6.2.4 - Todos os atos relativos ao Concursos Públicos ficarão à disposição dos candidatos na página 
eletrônica da Contratada e no site da Prefeitura de Santarém Novo - PA.  

  
6.2.5 - A Contratada deverá divulgar em sua página eletrônica na Internet os editais relacionados no 
subitem 6.2.1, após a certificação de que sua publicação tenha sido efetivada na imprensa oficial, além de 
comunicados referentes aos Concursos Públicos.  

  
6.2.6 - Todos os procedimentos interlocutórios relacionados à execução dos Concursos Públicos serão 
submetidos à apreciação da respectiva Comissão, que se manifestará quanto a sua aprovação ou não.  

  
6.2.7 - A validade do Concurso Público será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período.  

  

6.3 - Descrições e Especificações dos Cargos  

  
6.3.1 - As descrições e especificações detalhadas dos cargos para os quais se abrirá Concurso constarão 
do Edital de abertura do respectivo certame.  

  

6.4 - Das Inscrições  

  
6.4.1 - As inscrições deverão ser abertas pelo período mínimo de 20 (vinte) dias e serão realizadas 
exclusivamente por meio da internet, no endereço eletrônico da Contratada, que providenciará que seu 
acesso esteja disponível ininterruptamente 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante todo o período de 
inscrição, cujo pagamento será feito via boleto bancário emitido no ato da inscrição, onde a confirmação 
do pagamento se dará somente após o devido crédito na conta bancária do Contratante.  

  
6.4.2 - Não haverá a devolução do valor da taxa de inscrição.  
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6.4.3 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto nos casos previstos pelo 
Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal – CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e forem 
membros de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.  

  
6.4.4 - O recebimento, análise e julgamento dos pedidos de isenção de recolhimento da taxa de inscrição 
serão de responsabilidade da Contratada.  

  
6.4.5 - O candidato disporá de prazo razoável (02 dias úteis) para recorrer do indeferimento da solicitação 
de isenção de pagamento da taxa de inscrição, a partir da divulgação da relação.  

  
6.4.6 - As inscrições observarão as disposições que se seguem:  

  
a)- no ato da inscrição, o candidato deverá confirmar, em campo próprio, a opção pelo cargo;  

  
b)- a formalização da inscrição implicará a aceitação, pelo candidato, de todas as regras e condições 
estabelecidas nos editais de abertura e somente se concretizará com o preenchimento de todos os campos 
contidos na ficha de inscrição e com a confirmação do pagamento da taxa;  

  
c)- os dados ou informações e eventuais documentos fornecidos pelo candidato serão considerados de sua 
inteira responsabilidade.  

  
6.4.7 - Encerrado o período de inscrição e montados os cadastros, serão preparadas as listas de 
homologação.  

  
6.4.8 - As inscrições que apresentarem qualquer inconsistência serão indeferidas, nos termos a serem 
previstos nos editais dos Concursos.  

  

6.5 - Do Cadastramento dos Candidatos  

  
6.5.1 - A instituição Contratada deverá compor cadastro geral de candidatos inscritos, a partir das 
informações fornecidas nas inscrições.  

  
6.5.2 - A instituição Contratada deverá encaminhar à Contratante, relatórios contendo: número de 
candidatos inscritos, além do número de candidatos inscritos com isenção de taxa, bem como relatório de 
resultados em 02 (duas) vias, em ordem de classificação e ordem alfabética, com formatação a ser definida 
pela Contratante, com endereço disponibilizado em tempo hábil.  

  

6.6 - Do Atendimento aos Candidatos  

  
6.6.1 - A instituição Contratada deverá colocar à disposição dos candidatos, um núcleo de atendimento 
no Município de Santarém Novo-PA, em espaço disponibilizado pela Contratante, durante todo o 
certame, até o resultado final das provas, bem como disponibilizar um profissional capacitado a solucionar 
as situações apresentadas no período a fim de orientá-los em todas as etapas do Concurso, mediante e-
mail, telefone, ou ainda pessoalmente no núcleo de Atendimento da Contratada.  
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6.6.2 - Os questionamentos formulados pelos candidatos deverão ser respondidos com celeridade pela 
instituição Contratada, para garantir a participação desses nas etapas relacionadas à consulta efetuada.  

  
6.6.3 - A instituição Contratada deverá disponibilizar, em sua página eletrônica, um link de consulta ao 
local de provas pelo CPF do candidato, bem como o comprovante de inscrição, ambos com opção para 
impressão.  

  

6.7 - Do Exame de Habilidades e de Conhecimentos  

  
6.7.1 - Os conteúdos programáticos das provas de conhecimentos básicos e específicos serão definidos 
em conjunto com a Contratante.  

  
6.7.2 - As provas deverão conter questões inéditas de múltipla escolha e serem elaboradas de modo a 
abranger as capacidades de compreensão, aplicação, análise e síntese, privilegiando a reflexão e o 
raciocínio, composta de 60 (sessenta) questões objetivas para cargos de Ensino Superior e 50 (cinquenta) 
questões objetivas para os demais cargos, com 04 (quatro) alternativas de resposta, sendo apenas 01 (uma) 
alternativa a correta.  

  
6.7.3 - A Contratada deverá elaborar provas especiais para candidatos portadores de deficiência, 
indicados no formulário de inscrição.  

  
6.7.4 - As questões elaboradas deverão compor um banco que permita o seu embaralhamento aleatório, 
de modo a permitir, tipos de gabaritos diversificados para cada cargo.  

  
6.7.5 - Os cadernos de provas e as folhas de respostas deverão conter todas as instruções necessárias à 
realização da prova.  

  
6.7.6  - Para os Cargos de nível superior, os candidatos deverão realizar uma prova de Redação.  

  
6.7.6.1 - A prova de redação constará do desenvolvimento de um texto dissertativo sobre um proposto 
assunto de interesse geral.  

  
6.7.7 - As Provas terão duração de 4h (quatro horas),  

  
6.7.8 - Os membros da Banca deverão elaborar as questões de forma isolada, de modo a assegurar que 
nenhum deles obtenha conhecimento do conteúdo global a ser aplicado.  

  
6.7.9 - As folhas de respostas das provas deverão ser adequadas ao sistema de correção e avaliação por 
meio de leitora ótica e sistema de processamento de dados.  

  
6.7.10 - As provas deverão ser impressas, acondicionadas, lacradas e produzidas em quantidade suficiente 
para atender às necessidades do Concurso Público.  

  
6.7.11 - Todo o material impresso deverá ser produzido em parque gráfico próprio da Contratada, com 
acesso restrito à equipe da instituição Contratada.  
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6.7.12 - A instituição Contratada fornecerá ao gestor da Contratante, no dia subsequente à realização 
das provas, os respectivos gabaritos preliminares, bem como os disponibilizará em sua página eletrônica.  

  
6.7.13 - A instituição Contratada deverá enviar, após a realização do Concurso Público, as provas que 
foram aplicadas no certame à Comissão do Concurso Público.  

  

6.8 - Da Aplicação das Provas Objetivas e de Redação  

  
6.8.1 - As provas serão realizadas na cidade de Santarém Novo-PA.  

  
6.8.2 - Todos os locais de aplicação das provas deverão ser selecionados entre aqueles que possuam 
infraestrutura adequada para permitir a boa acomodação física dos candidatos, facilidade de acesso, 
inclusive para candidatos com deficiência, e sinalização para orientar a movimentação dos candidatos no 
dia das provas.  

  
6.8.2.1 - Os locais indicados para a aplicação das provas devem ser submetidos à Comissão do Concurso 
Público antes de confirmados juntos aos candidatos, com endereço completo de cada local, para avaliação 
quanto ao aspecto de localização e acesso, considerando a utilização de transporte coletivo pelos 
candidatos, sendo facultado à Comissão do Concurso Público recusar um ou mais locais indicados e 
solicitar nova indicação.  

  
6.8.2.2 - Todos os locais deverão dispor de banheiros femininos e masculinos, inclusive adaptados para 
portadores de necessidades especiais, bebedouros coletivos, iluminação e ventilação adequada.  
6.8.2.3 - Em cada local de prova deverá haver pelo menos uma sala específica para lactantes.  

  
6.8.3 - A instituição Contratada deverá providenciar locação de espaço físico, organização, logística e 
todas as operações concernentes à aplicação dos instrumentos de avaliação dos Concursos, bem como 
providenciar pessoal para segurança e aplicação dos instrumentos de avaliação, devendo atender as 
obrigações mínimas a seguir elencadas:   

  
a)- elaboração de questões inéditas, em conformidade com o nível de escolaridade do cargo e com as 
atribuições, dispondo de profissionais especializados, devidamente habilitados, com responsabilidade 
técnica e registro no respectivo órgão de classe, conforme o caso;  

  
b)- análise técnica das questões, com revisão de português;  

  
c)- digitação e edição;  

  
d)- impressão dos cadernos de questões;  

  
e)- manutenção do sigilo das questões e da segurança das provas;  

  
f)- verificação dos locais disponibilizados para aplicação das provas e definição das datas em conjunto 
com a Comissão do Concurso Público;  

  
g)- distribuição dos candidatos no local das provas;  
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h)- emissão da relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local de realização das 
provas;  

  
i)- mapeamento e identificação das salas para a realização das provas;  

  
j)- elaboração do material de apoio para a realização das provas, tais como etiquetas para envelopamento 
dos cartões de respostas, listas de presença, etiquetas para envelopamento de questões, cartões de respostas 
e relatórios;  

  
o)- emissão de boletins individuais e relatório de notas de todos os candidatos;  

  
p)- correção e entrega dos resultados das Provas Objetivas em até 15 (quinze) dias de sua realização, tendo 
em vista a possível utilização de sistema informatizado com rapidez; e,  

  
q)- emissão de relatório das notas corretas dos candidatos para publicação em tempo hábil.  

  

6.9 - Da Prova de Títulos  

  
6.9.1 - Somente serão submetidos à Prova de Títulos os candidatos aprovados e classificados nas etapas 
anteriores, para os cargos de nível superior.  

  
6.9.2 - A instituição Contratada deverá providenciar disponibilização de espaço físico, organização, 
logística e todas as operações concernentes ao recebimento e avaliação dos títulos.  

  
6.9.3 - 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, 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.  

  
6.9.4 - Títulos sem conteúdo programático e sem carga horária não serão computados.  

  
6.9.5 - Nenhum título receberá dupla valoração.  

  
6.9.6 - 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.  

  
6.9.7 - Serão considerados apenas os títulos obtidos até o prazo estabelecido para a entrega dos mesmos.  

  
6.9.8 - 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.  
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6.10 - Das Provas Práticas  

  

6.10.1 - Participarão desta etapa os candidatos aos cargos: Mecânico de Veículos Leve e Pesados; 

Motorista Categoria AB; Motorista Categoria D; Operador de Maquinas Pesadas; e Operador de 
trator de Pneus, aprovados na Prova Objetiva, dentro do quantitativo de 10(dez) vezes o número de vagas 
para o cargo.  
6.10.2 - Para efeito de posicionamento, será considerada a ordem decrescente da nota obtida na Prova 
Objetiva. Em caso de empate na última posição do quantitativo definido acima, todos os empatados nesta 
posição serão convocados.  

  
6.10.2.1 - Serão convocados todos os candidatos que concorrerem às vagas destinadas a pessoa com 
deficiência que foram considerados Aptos na Perícia Médica.  

  
6.10.2.2 - Os candidatos com deficiência que forem convocados e que não estiverem dentro do 
posicionamento definido no subitem 6.10.1, se aprovados no Concurso Público, deverão constar somente 
na classificação à parte e estarão concorrendo apenas às vagas destinadas a pessoas com deficiência, não 
constando na listagem geral, referente às vagas de ampla concorrência.  

  
6.10.3 - A Prova Prática será realizada em data, horário e local a serem definidos na Convocação para a 
Etapa.  

  
6.10.4 - A Prova Prática poderá ser realizada em qualquer dia da semana (útil ou não), sendo a chamada 
por ordem alfabética.  

 

6.11 - Dos Recursos Humanos  

  
6.11.1 - A seleção da Banca deverá obedecer ao critério de confiabilidade e confidencialidade, inclusive 
em relação à Contratante, com vistas a garantir a segurança e sigilo.  

  
6.11.2 - A Comissão do Concurso Público ou qualquer outro setor da Contratante, não obterá, em 
hipótese alguma, acesso ao conteúdo das provas antes de sua aplicação pela instituição Contratada, 
devendo acatar o critério tradicional de confiabilidade e confidencialidade de suas constituições.  

  
6.11.3 - Cada membro componente das bancas examinadoras deverá assinar termo de compromisso a fim 
de garantir o sigilo em cada etapa do Concurso e declarar que não tem conhecimento da participação de 
parentes, até o terceiro grau, no certame e não possuir qualquer vínculo profissional com instituições que 
ofereçam cursos preparatórios para Concursos.  

  
6.11.4 - A Contratada deverá selecionar e treinar profissionais em número suficiente que garanta o 
atendimento aos candidatos, em cada etapa do Concurso.  

  
6.11.5 - Deverá a Contratada, selecionar e capacitar os fiscais, que atuarão na aplicação dos instrumentos 
de avaliação, inclusive com treinamento específico para proceder à identificação dos candidatos.  

  
6.11.6 - Dispor de Assessoria Técnica, Jurídica e Linguística em todas as etapas do Concurso, para fins 
de elaboração de editais, comunicados, instruções aos candidatos e demais documentos necessários.   
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6.11.7 - A contratada deverá dimensionar e disponibilizar as equipes para aplicação das provas, 
compondo-a com a seguinte estrutura mínima:  

  
6.11.7.1 - 01 (um) fiscal para cada 20 (vinte) candidatos, proporcional ao número de  
inscritos;  

  
6.11.7.2 - 01 (um) fiscal para cada banheiro, munido de detector de metal;   

  
6.11.7.3 - Fiscais em número suficiente para acompanhar os candidatos ao banheiro e ao bebedouro;  

  
6.11.7.4 - 01 (um) médico para cada local de prova;   

  
6.11.7.5 - Serventes em número suficiente para cada local de prova;   

  
6.11.7.6 - Seguranças em número suficiente para cada local de prova;   

  
6.11.7.7 - 01 (um) chefe de fiscal para cada local de prova por pavimento e limitado no máximo em 15 
(quinze) salas;  

  
6.11.7.8 - 01 (um) coordenador por local de prova;  

  
6.11.7.9 - 01 (um) coordenador geral de prova que represente a instituição contratada perante a Comissão 
do Concurso Público, a partir da publicação do Edital de Abertura de Inscrições até a homologação do 
Concurso.  

  
6.11.8 - A instituição Contratada deverá providenciar vistoria em cada candidato, antes da entrada nos 
banheiros, por meio de detector de metal portátil.  

  
6.11.9 - A instituição Contratada deverá indicar e treinar a equipe responsável pelos procedimentos 
relativos à realização do Concurso Público.  

  

6.12 - Dos Dispositivos de Segurança  

  
6.12.1 - A instituição Contratada será a única responsável pelo sigilo na elaboração das provas, devendo 
adotar os mecanismos de segurança necessários e aplicáveis, com vistas a preservar a integridade dos 
conteúdos apresentados.  

  
6.12.2 - As provas deverão ser lacradas e acondicionadas em envelopes de plástico opaco, com lacre 
inviolável, devendo ser guardadas em ambiente seguro, com câmeras ligadas 24 h, até a data de aplicação, 
devendo os arquivos de filmagem ser arquivados na sua integralidade, em sequência cronológica, até que 
ocorra a entrega dos arquivos do Concurso a contratante em prazo definido ou a qualquer tempo pelo 
contratante, após a aplicação das provas.  
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6.12.3 - Será proibida, nos locais de aplicação das provas, a utilização pelos candidatos de qualquer tipo 
de equipamento eletrônico, bem como o uso de relógios, bonés e afins, óculos escuros, lápis, sendo 
permitido apenas o uso de canetas esferográficas, de corpo transparente, na cor azul ou preta.  

  
6.12.4 - As áreas internas da Contratada onde serão elaboradas as provas deverão possuir acesso restrito, 
vedado qualquer tipo de comunicação externa, devendo ser utilizados computadores não conectados às 
redes interna e externa.  

  
6.12.5 - O material de aplicação das provas deverá estar acondicionado em malotes de lona inviolável, 
devidamente lacrado e com cadeado, para o transporte para os locais das provas, devendo ser aberto na 
presença dos candidatos, mediante termo de abertura, no momento da aplicação das provas.  

  
6.12.6 - A Contratada deverá utilizar detectores de metais nos acessos aos banheiros, bem como em 
situações que forem necessários a garantia da segurança em relação à “cola eletrônica”.   

  
6.12.7 - Os objetos eletrônicos dos candidatos deverão ser guardados em sacos plásticos lacrados e 
identificados, para restituição ao término da prova ao candidato.  

  
6.12.8 - A Contratada deverá dispor de todos os meios necessários a assegurar absoluto sigilo e segurança 
em todas as etapas do certame, desde a elaboração das questões de provas até a homologação dos 
resultados finais do Concurso.  

  
6.12.9 - A Contratante, através da Comissão do Concurso Público, poderá realizar diligência, antes da 
assinatura do contrato, para verificar a capacidade técnico-operacional da instituição.  

  

6.13 - Dos Recursos  

  
6.13.1 - A instituição Contratada deverá receber e julgar os eventuais recursos administrativos que 
vierem a ser propostos, inclusive fora do período contratual, caso vier a ocorrer.  

  
6.13.2 - O procedimento de interposição e julgamento dos recursos deverá seguir as determinações 
elencadas nos editais do Concurso Público.  

  
6.13.3 - Serão admitidos recursos referentes a todas as fases do Concurso Público.  

  
6.13.4 - Após a análise dos recursos interpostos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas, 
as justificativas de anulações/alterações de gabarito deverão ser divulgadas na página eletrônica da 
Contratada, quando da divulgação do gabarito oficial definitivo.  

  
6.13.5 - 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 a qualquer 
tempo.  

  
6.13.6 - A interposição de recursos dar-se-á por meio de formulário próprio, disponível por meio 
eletrônico no site da Contratada.  
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6.13.7 - Demais orientações que se fizerem necessárias serão definidas em conjunto com a Contratante, 
e constarão nos respectivos editais.  

  

6.13 - Dos Candidatos Sub Judice  

  
6.13.1 - A instituição Contratada deverá ser informada pela Contratante quanto à existência de 
candidatos em situação sub judice, devendo a Contratada providenciar para que os resultados relativos 
a tais candidatos constem nas mesmas listas dos demais, destacando-se expressamente tal condição.   

  

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

  
7.1 - Após a assinatura do contrato, a Comissão do Concurso Público designada, deverá realizar o 

devido acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nos termos do art. 67 e 73, I, 
da Lei Federal n. 8.666/93, a qual fará os recebimentos provisório e definitivo do objeto.  

  
7.2 - Além do recebimento provisório e definitivo do objeto, nos termos da Lei, a Comissão do 

Concurso Público será responsável pelo acompanhamento e fiscalização de todo o Concurso 
Público, constituindo-se em Autoridade Superior para efeitos administrativos e judiciais 
relativos ao Concurso, devendo:  

  
7.3 - Efetuar o pagamento à empresa Contratada, mediante valor estipulado, dentro do prazo estabelecido 
em contrato;  

  
7.4 - 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.  

  
7.5 - Fornecer à Contratada os documentos e informações necessárias à perfeita execução do 

contrato.  
  

  
7.6 - Fornecer todas as informações necessárias à elaboração dos editais, tais como números de 

vagas, descrições dos cargos com indicação da localização das vagas, remunerações, requisitos 
para provimento, dentre outras necessárias e pertinentes.  

  
7.7 - Disponibilizar à Contratada toda a legislação atinente ao Concurso.  

  
7.8 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações 

contratuais, inclusive permitir o livre acesso de representantes da Contratada às dependências 
da Contratante relacionadas à execução do Contrato.  

  
7.9 - Encaminhar para a publicação, na imprensa oficial (Diário Oficial do Município), os editais 

elaborados pela Contratada, arcando com o ônus referente a essas publicações, e, ainda, as 
listagens, os comunicados e quaisquer materiais pertinentes ao Concurso Público (caso haja 
necessidade de publicação).  
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7.10 - Articular com a Contratada, quanto às datas relativas às atividades do Concurso Público 

constante do cronograma de execução, e providenciar para que os prazos sejam rigorosamente 
cumpridos.  

  
7.11 - Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos por meio da Comissão do 

Concurso Público, que se encarregará dos contatos com a Contratada para esclarecimento de 
dúvidas, troca de informações e demais providências necessárias à realização do objeto do 
contrato.  

  
7.12 - Homologar o resultado final do Concurso.  

  
7.13 - Publicar em Imprensa Oficial o resultado nominal com todos os candidatos que lograrem 

aprovação no Concurso.  

  
7.14 - Aproveitar os candidatos aprovados em número necessário ao provimento dos cargos 

vagos existentes e que vierem a existir durante o prazo de validade do Concurso, não havendo, 
no entanto, obrigatoriedade de nomeação do total dos aprovados. O surgimento de novas vagas, 
bem como o preenchimento das vagas existentes, se sujeita respectivamente à disponibilidade 
orçamentária e às necessidades da Contratante.  

  
7.15 - Fornecer atestados de qualificação técnica quando solicitado, desde que atendidas todas 

as obrigações contratuais.  

  
7.16 - Examinar e decidir sobre as condições de admissão dos candidatos, conforme 

disponibilidade de vagas existentes.  

  
7.17 - Informar ao Contratado o nome de instituição bancária e número de conta corrente 

específica para o recebimento das inscrições dos candidatos.  

  
7.18 - Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos através de representantes, 

devidamente credenciados, que se encarregarão dos contatos com o licitante vencedor para 
esclarecimento de dúvidas, obtenção e prestação de informações e o que mais for necessário, 
exceto nas fases de elaboração, composição, impressão e empacotamento das provas.  

  
7.19 - Arcar com os custos decorrentes de todas as publicações que se façam necessárias para o 

Concurso Público, incluindo editais, retificações, avisos e informativos, em Imprensa Oficial.  

  

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

  
8.1 - Na execução do objeto obriga-se a envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao 

fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados.  
  

8.2 - Prestar os serviços nos termos determinados neste termo de referência e Contrato 
administrativo a ser firmado.  
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8.3 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e relacionados aos 
serviços executados por seus empregados e/ou contratado temporariamente e/ou 
esporadicamente.  

  
8.4 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a 

terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais que estiver sujeita.  

  
8.5 - Observar a legislação e normas aplicáveis aos Concursos Públicos e os Editais regedores 

dos certames aprovado pela Contratante.  
  

8.6 - Elaborar editais, comunicados, formulários, cadastros e listagens necessárias.  

  
8.7 - Elaborar a emissão do boleto bancário em favor da Contratante, para fins de arrecadação 

das taxas de inscrições dos candidatos.  

  
8.8 - Elaborar e distribuir o material necessário à inscrição dos candidatos.  

  
8.9 - Colocar à disposição dos candidatos um núcleo de atendimento aos candidatos, a fim de 

orientá-los em todas as etapas dos Concursos, mediante e-mail, fac-símile e telefone ou ainda 
através do site da Contratada.  

  
8.10 - Disponibilizar, em link específico, da página eletrônica da Contratada, todos os editais 

e comunicados referentes aos Concursos Públicos, além dos locais para a aplicação das 
provas por CPF do candidato, bem como comprovante de inscrição, ambos com opção de 
impressão.  

  
8.11 - Responsabilizar-se pelo cadastro das inscrições, com posterior fornecimento (logo após a 

conclusão desta fase) do relatório detalhado (em duas vias originais em papel timbrado e 
assinado pelo responsável designado pela contratada) à Contratante, contendo os nomes 
de todos os candidatos inscritos.  

  
8.12 - Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas nos 

Concursos, em número suficiente para distribuição aos candidatos inscritos, 
responsabilizando-se, também, pela leitura dos seguintes documentos: formulários de 
inscrição, folha de resposta, folha de captação de frequência, planilha para prova objetiva e 
discursiva/redação.  

  
8.13 - O local de impressão e guarda das provas que deverão estar em envelopes de plástico 

opaco, com lacre inviolável, deverão ser filmados 24 (vinte e quatro) horas, devendo os 
arquivos de filmagem ser arquivados na sua integralidade, em sequência cronológica, com 
fornecimento de cópia na íntegra das imagens para a Contratante e pela Contratada 
durante o período de vigência dos Concursos.  
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8.14 - O material de aplicação das provas deverá estar acondicionado em malotes de lona 
inviolável, devidamente lacrado e com cadeado, para o transporte aos locais das provas, 
devendo ser aberto na presença de no mínimo 03 (três) candidatos, mediante termo de 
abertura, imediatamente antes da distribuição dos envelopes de plástico opaco e com lacre 
inviolável e observando o item 8.15.  

  
8.15 - Os envelopes de plástico opaco, com lacre inviolável, deverão ser distribuídos nas salas, 

após a abertura dos portões para acesso dos candidatos, devendo ser aberto na presença de 
no mínimo 03 (três) candidatos, mediante termo de abertura, no momento da distribuição 
das provas aos candidatos.  

  
8.16 - Providenciar pessoal para segurança e aplicação das provas.  

  
8.17 - Responsabilizar-se pela aplicação e avaliação das provas, compreendendo a criação, a 

produção e o desenvolvimento de sistema computacional de armazenamento de dados e, 
ainda, a conferência das folhas de frequência com as folhas de resposta, a checagem das 
folhas de resposta através de leitura óptica, bem como a atribuição de classificação aos 
candidatos classificados e aprovados em todas as etapas.  

  
8.18 - Julgar os recursos administrativos interpostos por candidatos, subsidiar as respostas às 

ações judiciais propostas em desfavor da Contratante e responder as que em seu desfavor 
sejam propostas, ambas referentes aos certames.  

  
8.19 - Receber a documentação relativa à avaliação de Títulos e proceder a sua análise mediante 

a elaboração de critérios e planilhas dos mesmos.  

  
8.20 - Dar assessoria técnica à Contratante, em relação ao objeto deste contrato.  

  
8.21 - Fazer o processamento eletrônico e emitir listagens referentes a todas as etapas dos 

Concursos.  

  
8.22 - Receber e encaminhar os recursos interpostos pelos candidatos, conforme disposto no 

item 6.15.6.  

  
8.23 - Providenciar locais para aplicação das provas, arcando com eventuais despesas 

decorrentes observadas os seus próprios parâmetros e quantitativos.  

  
8.24 - Apresentar os relatórios contendo: número de candidatos inscritos, número de candidatos 

inscritos com isenção de taxa, bem como relatório de resultados em ordem de classificação 
e em ordem alfabética, em formato a ser definido pela Contratante.  

  
8.25 - Guardar, pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, a partir da homologação do resultado final 

dos Concursos, em local apropriado, todos os formulários de inscrição, as folhas de 
respostas, as folhas de frequência e as demais planilhas de todos os candidatos, bem como 
os exemplares das provas aplicadas nos Concursos e todas as atas e relatórios de todos os 
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certames, e, decorrido esse prazo, encaminhar à Contratante, no caso de inexistir alguma 
ação pendente no Poder Judiciário, para que fique sob sua guarda e responsabilidade.  

  
8.26 - Executar todas as atividades relativas aos processos de seleção, bem como os materiais e 

os serviços técnicos de aplicação das provas.  

  
8.27 - Elaborar os documentos básicos dos Concursos, compreendendo os editais com base na 

legislação vigente e diretrizes estabelecidas pela Contratante, a divulgação dos Concursos 
e as folhas de informações aos candidatos, de acordo com as especificações fornecidas pelo 
Contratante.  

  
8.28 - Elaborar todos os editais referentes aos Concursos, quais sejam de abertura, de locais e 

de horários de aplicação de provas, de resultados, de convocações e de erratas, 
disponibilizando-os para a Contratante, para fins de publicação em Imprensa Oficial.  

  
8.29 - Disponibilizar o Cartão de Inscrição ao Candidato, pela internet, contendo todas as 

informações necessárias para a realização das etapas dos Concursos Públicos.  

  
8.30 - Elaborar, imprimir, acondicionar e transportar as provas e as folhas de respostas 

personalizadas, em número suficiente para distribuição aos candidatos inscritos nos 
Concursos Públicos, devendo as mesmas ser transportadas por profissional do quadro da 
Contratada, preservadas as características de inviolabilidade.  

  
8.31 - Elaborar questões das provas, em quantidade definida no item 6.7.2, por bancas 

especializadas de professores.  

  
8.32 - Corrigir as provas objetivas por processo eletrônico de leitura óptica ou similar.  

  
8.33 - 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 
aos Concursos Públicos.  

  
8.34 - Elaborar e disponibilizar para a Contratante, todos os resultados das provas dos 

Concursos, inclusive gabaritos e os resultados parciais, nos prazos estabelecidos nos 
cronogramas de execução dos Concursos.  

  
8.35 - Manter sigilo quanto às provas e as suas questões, por si e por seus prepostos a qualquer 

título, antes e depois da realização dos Concursos.  

  
8.36 - Manter segurança nos locais das provas.  

  
8.37 - Disponibilizar sob suas expensas, serviço médico durante a realização de todas as provas, 

conforme disposto no item 6.13.7.4.  
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8.38 - Arcar com despesas decorrentes do deslocamento do pessoal de apoio, de coordenação e 
fiscalização, de transporte de todo o material relativo ao consumo, de postagem de 
comunicados, de taxas e tarifas bancárias, bem como encargos e impostos e outras despesas.  

  
8.39 - Providenciar lugar seguro para a guarda das provas antes, durante e após a realização dos 

Concursos Públicos. 
 

 
8.40 Providenciar provas e material de aplicação, treinamento de fiscais e aplicação das provas, 

material para os trabalhos de sinalização dos locais das provas, lista de candidatos para frente 
da sala de aula, lista de presença por sala de aula, ata de ocorrência de sala de aula, atestado 
de presença nos Concursos (para quem solicitar), lista de presença dos fiscais e outros.  

  
8.41 - Providenciar o recrutamento e seleção de fiscais, pessoal auxiliar para aplicação das 

provas.  

  
8.42 - Arcar com todas as despesas decorrentes com pessoal para fiscalização das provas, assim 

como pessoal para auxiliar nos serviços de sinalização, limpeza e conservação dos locais de 
provas.  

  
8.43 - Responsabilizar-se pela elaboração, aplicação e avaliação das provas, conferindo a 

identidade dos candidatos pelo documento apresentado e obtendo dos mesmos sua 
assinatura.  

  
8.44 - Não transmitir quaisquer informações dos serviços, sem a devida autorização prévia e 

escrita do Contratante.  

  
8.45 - Comparecer às reuniões convocadas pelo Contratante, cabendo-lhe o ônus ocasionado 

pelo não atendimento a convocação.  

  
8.46 - Submeter todos os documentos a consideração do Contratante, sob a forma de minuta. 

Uma vez aprovados, serão impressos pela Contratada mediante prévia autorização do 
Contratante.  

  
8.47 - Constituir-se em fiel depositária de qualquer material e documento que eventualmente 

solicitar ao Contratante.  

  
8.48 - Fica a Contratada obrigada a comunicar por escrito o Contratante sobre a ocorrência 

de qualquer fato relevante verificado durante a prestação do serviço contratado, no primeiro 
dia subsequente a sua ocorrência. Entende-se por fato relevante: impedimento de qualquer 
ordem que impossibilite a realização dos Concursos, atraso quanto à chegada da equipe 
organizadora que gere efeitos no início da realização dos Concursos, extravio de prova ou 
quaisquer materiais relevantes a sua aplicação, quebra de lacre do pacote contendo as provas, 
uso de material eletroeletrônico por candidato, dentre outros fatos que tenham por natureza 
a não realização regular dos Concursos.  
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8.49 - Responsabilizar-se pelos atrasos e eventuais prejuízos e responsabilizações advindos da 
paralisação parcial ou total dos serviços contratados.  

  
8.50 - Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, as despesas pela realização dos Concursos 

por aqueles inscritos considerados isentos da taxa de inscrição.  

  
8.51 - Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas 

ou quaisquer ônus fiscais e tributáveis de origem federal, estadual ou municipal, bem como 
todos os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais vigentes durante a execução dos 
serviços contratados e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhes 
sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do 
contrato e da execução dos serviços previstos naquele instrumento. A inadimplência da 
Contratada quanto aos tributos, encargos ou quaisquer ônus fiscais e tributários de origem 
federal, estadual e municipal, não transfere ao Contratante a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado ou restringir a regularização dos serviços.  

  
8.52 Permitir que o Contratante fiscalize a qualquer tempo, a prestação dos serviços 

contratados, bem como requerer a prestação de contas dos serviços até então prestados.  

  
8.53 - A Contratada responsabilizar-se-á por prejuízos decorrentes do descumprimento de 

qualquer das atividades ou de suas obrigações, perante o Contratante, a candidato inscrito 
e a qualquer terceiro eventualmente prejudicado.  

  
8.54 - Em face de impossibilidade técnica e legal de detecção e/ou interceptação de transmissões 

eletromagnéticas, feitas por intermédio de ponto eletrônico, telefonia celular, pager, etc., a 
Contratada, tendo constatado eventos de tal natureza e verificando pelos seus próprios 
meios o(s) nome(s) do(s) candidato(s) envolvido(s), procederá exclusivamente a anulação 
da(s) prova(s) do(s) mesmo(s). Tal procedimento estará restrito ao(s) candidato(s) 
envolvido(s) se todas as medidas de segurança forem adotadas pela Contratada para evitar 
tais ocorrências.  

  
8.55 - Para exercer as atividades descritas a Contratada disponibilizará a seguinte 

infraestrutura:  

  
8.55.1 - Local para a realização das provas, adaptado para receber candidatos 

portadores de necessidades especiais;  

  
8.55.2 - Fiscais para as provas, conforme disposto no item 6.13.7;  

  
8.55.3 - Refeição e transporte para pessoal requisitado com fins de fiscalização das 

provas, assim como do pessoal auxiliar e representantes da Contratada;  

  
8.55.4 - Infraestrutura para elaboração de documentos diversos, provas e análise dos 

resultados destas;  
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8.56 - Assegurar aos candidatos portadores de necessidades especiais o direito de inscrição e 
realização dos Concursos Públicos, para o cargo/ocupação/formação cujas atribuições sejam 
compatíveis com a necessidade especial de que são portadores, na proporção oferecida pela 
lei vigente.  

  
8.57 - Responsabilizar-se pelo relatório final com a relação dos aprovados para homologação 

do Chefe do Poder Executivo Municipal.  

  
8.58 - Separar, envelopar, etiquetar e empacotar as provas, os cartões ópticos, listas de presença 

por estabelecimento de ensino e por sala.  

  
8.59 - Manter durante toda a vigência do processo de realização dos Concursos consultor 

jurídico permanentemente disponível para analisar eventuais recursos, atuando em todas as 
questões jurídicas que dizem respeito aos Concursos.  

  
8.60 - Emitir, a cada 03 (três) dias, durante o período de inscrições, relatório contendo os 

quantitativos de candidatos inscritos/pagos, encaminhando-o para o Contratante.  

  
8.61 - 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 verificar vícios, defeitos ou incorreções durante ou após sua 
prestação.  

  
8.62 Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação dos Concursos Públicos, 

arcando com todos os ônus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa.  

  
8.63 - Elaborações de Relatório contemplando todos os elementos administrativos concernentes 

aos certames, que servirá de base para a municipalidade, bem como para o Tribunal de 
Contas, quando da realização de auditoria, exigido por lei.  

  

9 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

  
9.1 - Os cronogramas de execução serão estabelecidos em conjunto com a Contratante, levando 

em consideração, inclusive, o prazo proposto pela instituição (entre a publicação dos editais 
e realização das provas), observando os prazos já assinalados neste Termo de Referência.  

  
9.2 - 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 
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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.  

  

10 - PRAZO CONTRATUAL  

  
10.1 - O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 

assinatura e posterior publicação em imprensa Oficial, e poderá chegar ao seu termo final 
com a execução de todo o seu objeto, ou seja, entrega do resultado final e o esgotamento de 
toda a fase recursal, sem nenhuma pendência em relação ao objeto da prestação de serviço.  

  
10.2 - Eventual prorrogação poderá ocorrer ao critério exclusivo da Contratante, dentro do 

limite legal que preconiza o Art. 57, Incisso da Lei Federal nº 8.666/93.  

  
10.3 - A prestação dos serviços terá início imediato, após a publicação do Extrato do Contrato 

em Imprensa Oficial, e, quando em parcelas ocorrerá mediante requisições da Contratante.  

  
10.4 - A prestação dos serviços terá início após ordem de serviço/requisição pela Contratante.  

  
10.5 - Os recursos poderão ser requisitados em parcela, realizando-se mais de um Concurso 

Público durante a vigência do contrato.  
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11 - FISCALIZAÇÃO  

  
11.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do MUNCÍPIO DE 

SANTARÉM NOVO (Prefeitura Municipal de Santarém Novo/PA) Contratante, 
mediante nomeação do servidor Sr(a). ............. – Matrícula: ......, Portaria nº. ...../2019 
designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.   

  
11.1.1 – O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à 
prerrogativa de:  

  
I - fiscalizar e atestar a execução e/ou fornecimento, de modo que sejam 
cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste Contrato;  

  
II - comunicar eventuais falhas na execução e/ou fornecimento, cabendo à 
CONTRATADA adotar as providências necessárias;  

  
III - garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou 
fatos relevantes relacionados com a execução e/ou fornecimento;  

  
IV - emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 
contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo;  

  
11.1.2 - A fiscalização exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá 

a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução 
do objeto contratual  

  
11.1.3 - O objeto do contrato será recebido tanto provisória quanto 

definitivamente pela Comissão acima nominada, a ser constituída nos 
termos da Lei Federal n. 8.666/93, presidida pela Secretária de 
Administração e composta por no mínimo 05 (cinco) membros servidores 
efetivos, que serão os responsáveis pelos atos de acompanhamento e 
fiscalização.  

  
11.1.4 - Caso as especificações dos serviços prestados não sejam compatíveis, a 

critério da Contratante, o(s) mesmo(s) deverá(ão) ser trocado(s) ou 
reparado(s) das inconformidades dentro do prazo a ser estabelecido pela 
Comissão. Em caso de a Contratada continuar a apresentar e prestar 
serviços que não estejam em conformidade com as especificações do 
Contrato, o fato será considerado como inexecução total, gerando rescisão 
da contratação com a consequente aplicação das penalidades cabíveis ao 
caso.  

  
11.1.5 - Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem 

prorrogações nos casos e condições especificadas na legislação pertinente, 
e a solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com 
os documentos necessários à comprovação das alegações, devendo ser 
recebida pela Comissão contemporaneamente ao fato que a ensejar.  
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12 - REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA  

  
12.1 - A Contratada compromete-se a realizar as atividades referentes aos serviços 

técnicoespecializados descritos neste Projeto, mediante ao repasse da arrecadação 
realizada pela Contratante dos valores das taxas de inscrição.  

  
12.2 - A Prefeitura Municipal de Santarém Novo/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.  

  
12.2.1 - O cronograma de desembolso financeiro se dará da seguinte forma:  

  
12.2.1.1 1ª Parcela: 30% (trinta por cento) do valor, em até 05 (cinco) 

dias úteis contados da data do término das inscrições;  

  
12.2.1.2 2ª Parcela: 40% (quarenta por cento) do valor, em até 05 (cinco) 

dias úteis contados da data da aplicação das Provas de 
Conhecimentos;  

  
12.2.1.3 3ª Parcela: 10% (dez por cento) do valor, em até 05 (cinco) dias 

úteis contados da data da aplicação das Provas Práticas; e  

  
12.2.1.4 4ª Parcela: 20% (vinte por cento) do valor, em até 10 (dez) dias 

úteis contados da data da divulgação do Resultado Final.  

  
12.3 - Os preços serão fixos e irreajustáveis.  

  

13 - DA ESTIMATIVA DE CANDIDATOS INSCRITOS  

  
13.1 - A estimativa prevista de inscritos, compreendendo as 200 (duzentas) vagas, será em 

conformidade com a tabela abaixo:  

  

ESPECIFICAÇÕES 

QUANTIDADE 

DE INSCRITOS 

NO CONCUSO 

ANTERIOR 

(CONFORME 

EDITAL DE 

HOMOLOGAÇÃO 

DE INSCRIÇÕES) 

QUANTIDADE 

DE CARGOS 

(CONCURSO 

ANTERIOR) 

QUANTIDADE 

DE 

INSCRITOS 

POR VAGA 

(CONCURSO 

ANTERIOR) 

QUANTIDADES 

ESTIMADA DE 

VAGAS A 

SEREM 

OFERTADAS  

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

DE 

INSCRITOS  

FUNDAMENTAL 1901 91 21 67 1400 
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MÉDIO 850 45 19 37 699 

SUPERIOR 1054 41 26 96 2468 

 

  

 
13.2 - Considerando que os quantitativos são estimados, podendo variar.  

  
13.3 – A planilha acima compreende a somatória dos cargos, levando-se em consideração 

a quantidade de inscritos (homologado) por nível de escolaridade do concurso anterior 
(não concluído) dividido pela quantidade de vagas do mesmo, multiplicada pela 
quantidade de vagas a serem ofertadas.  

  
13.4 - A instituição proponente deverá apresentar Proposta Técnica por valor unitário de 

inscrição.  

  

14 - DO VALOR MÁXIMO DA INSCRIÇÃO  

  
14.1 - Segue a tabela com os valores máximos aceitáveis pela administração, para as 

inscrições dos candidatos:  

  

ESPECIFICAÇÕES 

VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO POR 

INSCRIÇÃO 

FUNDAMENTAL  R$                       56,67  

MÉDIO  R$                       75,00  

SUPERIOR  R$                     100,00  

 

  

15 - FONTE DE RECURSO  
  

15- 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.   

 

  
 

 

ELABORADA POR:                                                             AURTORIZADO POR: 

MIKAELLA SILVA DOS SANTOS                                    LAÉRCIO COSTA DE MELO  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO      PREFEITO MUNICIPAL                                                               
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ANEXO I/A 

 

PLANILHA DE CARGOS 
  

CARGO ESCOLARIDADE VAGAS 

AGENTE DE PORTARIA ENSINO FUNDAMENTAL  
   9 + CADASTRO 

RESERVA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL  
11 + CADASTRO 

RESERVA 

ENCANADOR ENSINO FUNDAMENTAL  
  1 + CADASTRO 

RESERVA 

GARI ENSINO FUNDAMENTAL  
10 + CADASTRO 

RESERVA 

MERENDEIRA (O) ENSINO FUNDAMENTAL  
12 + CADASTRO 

RESERVA 

VIGIA ENSINO FUNDAMENTAL  
12 + CADASTRO 

RESERVA 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

PESADAS 
ENSINO FUNDAMENTAL  

  3 + CADASTRO 

RESERVA 

OPERADOR DE TRATOR DE 

PNEU 
ENSINO FUNDAMENTAL  

  1 + CADASTRO 

RESERVA 

ELETRICISTA BAIXA TENSÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
  1 + CADASTRO 

RESERVA 

MECÂNICO I ENSINO FUNDAMENTAL  
  1 + CADASTRO 

RESERVA 

PEDREIRO ENSINO FUNDAMENTAL   CADASTRO RESERVA 

MOTORISTA DE VEÍCULOS 

LEVES 
ENSINO FUNDAMENTAL 

  4 + CADASTRO 

RESERVA 

MOTORISTA DE VEÍCULOS 

PESADOS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

  2 + CADASTRO 

RESERVA 

TOTAL DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL 
67 + CADASTRO 

RESERVA 
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AGENTE ADMINISTRATIVO I ENSINO MÉDIO 
  9 + CADASTRO 

RESERVA 

AGENTE DE ENDEMIAS E 

ZOONOSES 
ENSINO MÉDIO  

  1 + CADASTRO 

RESERVA 

AGENTE DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 
ENSINO MÉDIO  

  2 + CADASTRO 

RESERVA 

AGENTE ADMINISTRATIVO II ENSINO MÉDIO  
  4 + CADASTRO 

RESERVA 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO ENSINO MÉDIO 
  3 + CADASTRO 

RESERVA 

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA ENSINO MÉDIO 
  2 + CADASTRO 

RESERVA 

AUXILIAR DE FARMÁCIA ENSINO MÉDIO  
  2 + CADASTRO 

RESERVA 

TÉCNICO AGROPECUÁRIO ENSINO MÉDIO  
  2 + CADASTRO 

RESERVA 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM ENSINO MÉDIO 

  9 + CADASTRO 

RESERVA 

TÉCNICO EM GESTÃO 

AMBIENTAL 
ENSINO MÉDIO 

  2 + CADASTRO 

RESERVA 

TÉCNICO EM LABORATÓRIO ENSINO MÉDIO  
  1 + CADASTRO 

RESERVA 

TOTAL DE VAGAS ENSINO MÉDIO 
37 + CADASTRO 

RESERVA 

FISCAL DE ARRECADAÇÃO ENSINO SUPERIOR  
  1 + CADASTRO 

RESERVA 

ANALISTA AMBIENTAL ENSINO SUPERIOR  
  1 + CADASTRO 

RESERVA 

ASSISTENTE SOCIAL ENSINO SUPERIOR  
  2 + CADASTRO 

RESERVA 

CONTADOR ENSINO SUPERIOR  
  1 + CADASTRO 

RESERVA 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO ENSINO SUPERIOR  
  1 + CADASTRO 

RESERVA 

ENGENHEIRO CIVIL ENSINO SUPERIOR  
  1 + CADASTRO 

RESERVA 
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FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO ENSINO SUPERIOR  
  1 + CADASTRO 

RESERVA 

FISIOTERAPEUTA ENSINO SUPERIOR  
  1 + CADASTRO 

RESERVA 

FONOAUDIOLOGO ENSINO SUPERIOR  
  1 + CADASTRO 

RESERVA 

NUTRICIONISTA ENSINO SUPERIOR  
  3 + CADASTRO 

RESERVA 

PEDAGOGO ENSINO SUPERIOR  
  5 + CADASTRO 

RESERVA 

PSICÓLOGO ENSINO SUPERIOR  
   2 + CADASTRO 

RESERVA 

TERAPEUTA OCUPACIONAL ENSINO SUPERIOR  
  1 + CADASTRO 

RESERVA 

TURISMÓLOGO ENSINO SUPERIOR  
  1 + CADASTRO 

RESERVA 

ENFERMEIRO ENSINO SUPERIOR  
  3 + CADASTRO 

RESERVA 

ADVOGADO ENSINO SUPERIOR  
  1 + CADASTRO 

RESERVA 

ODONTÓLOGO ENSINO SUPERIOR  
  1 + CADASTRO 

RESERVA 

MÉDICO CLÍNICO GERAL ENSINO SUPERIOR  
  3 + CADASTRO 

RESERVA 

PROFESSOR -EDUCAÇÃO 

INFANTIL (ANOS INICIAIS) 
ENSINO SUPERIOR  

20 + CADASTRO 

RESERVA 

PROFESSOR -ESPECIALIZAÇÃO 

EM INCLUSÃO 
ENSINO SUPERIOR  

  4 + CADASTRO 

RESERVA 

PROFESSOR - COMPUTAÇÃO ENSINO SUPERIOR  
  3 + CADASTRO 

RESERVA 

COORDENADOR PEDAGÓGICO ENSINO SUPERIOR  
  5 + CADASTRO 

RESERVA 

PROFESSOR - L. PORTUGUESA ENSINO SUPERIOR  
  5 + CADASTRO 

RESERVA 

PROFESSOR - MATEMÁTICA ENSINO SUPERIOR  
  5 + CADASTRO 

RESERVA 

PROFESSOR - HISTÓRIA ENSINO SUPERIOR  
  3 + CADASTRO 

RESERVA 

PROFESSOR - GEOGRAFIA ENSINO SUPERIOR  
  3 + CADASTRO 

RESERVA 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO-PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Rua Frei Daniel de Samarate - nº 128  – Bairro Centro – Cidade de Santarém Novo – Município de Santarém  Novo/PA - 

Fone: 91 3484 1285 – CEP. 68.720-000  –  CNPJ. nº 05.149.182/0001-80   

 

PROFESSOR - EST. AMAZÔNICOS ENSINO SUPERIOR  
  2 + CADASTRO 

RESERVA 

PROFESSOR - CIÊNCIAS ENSINO SUPERIOR  
  2 + CADASTRO 

RESERVA 

PROFESSOR - ARTES ENSINO SUPERIOR  
  2 + CADASTRO 

RESERVA 

PROFESSOR - INGLÊS ENSINO SUPERIOR  
  5 + CADASTRO 

RESERVA 

PROFESSOR - ESPANHOL ENSINO SUPERIOR  
  1 + CADASTRO 

RESERVA 

PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO SUPERIOR  
  5 + CADASTRO 

RESERVA 

PROFESSOR - ENSINO 

RELIGIOSO 
ENSINO SUPERIOR  

  1 + CADASTRO 

RESERVA 

TOTAL DE VAGAS ENSINO SUPERIOR 
96 + CADASTRO 

RESERVA 

 
OBS¹.: Demais requisitos para preenchimento das vagas serão definidos pela Administração.  

OBS².: Os cargos e seus quantitativos estão estimados podendo sofrer alteração. 
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ANEXO II  
  

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

 

 

Papel Timbrado da Empresa  

 

Tomada de Preços nº 001/2019 – CPL 

  

Á  

Prefeitura Municipal de Santarém Novo 

Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

  

Prezada Senhora:  

  

Tendo examinado o Edital, nós, a empresa (nome) _______________, CNPJ n.º ________________, 

com sede à _____________________, E-mail ____________, Telefone (s): (00) _________ - Fax: 

(00) __________, apresentamos a presente proposta para o objeto licitado, em conformidade com o 

Edital mencionado, e declaramos que: 

 

a) Objeto: A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE 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 

MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA. Conforme Termo de referência Anexo I do edital. 

b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 

das obrigações decorrentes da licitação;  

c) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 

observado as condições do Edital;  

d) Consta em anexo, planilha de item, Descrição, unidade, quantidade estimada de inscritos, 

preço unitário e preço total; 

e) O valor do frete está incluso no valor orçado.  

                                      

 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÕES – LOTE 01  Qtd/Und.  V. Unit  V. Total  

01  Ensino Fundamental       

02  Ensino Médio       

03  Ensino Superior       

Valor Total do Lote - R$: .................. (.......... por extenso ..................)    
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Observações:  

Forma de Pagamento:   

Validade da Proposta Comercial: Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da presente data.  

Agência, Conta e Banco para depósito:  

Dados completos do representante legal da empresa:   

 

 A pessoa jurídica ......................., é ciente de todas as condições do presente Edital da Tomada 

de Preços nº. 001/2019 e concorda com as mesmas.  

  

 

  

............................../PA, xx de ........................ de 2019.  

  

  

  

______________________________________  

Nome: ...................  

Cargo / Função  

CPF: ............... RG .........  
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ANEXO II/A  
  

MODELO   
  

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS  
 

  

Tomada de Preços nº 001/2019 – CPL 

  

Á  

Prefeitura Municipal de Santarém Novo 

Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

  

Prezada Senhora:  

  

Tendo examinado o Edital, nós, a empresa (nome) _______________, CNPJ n.º ________________, 

com sede à _____________________, E-mail ____________, Telefone (s): (00) _________ - Fax: (00) 

__________, apresentamos a presente proposta para o objeto licitado, em conformidade com o Edital 

mencionado, e declaramos que: 

 

  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 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 MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA. Conforme Termo de referência Anexo I do edital.   

 
 

01 - ENSINO FUNDAMENTAL   
  

ITEM  SERVIÇOS  VALOR - UNIT  

01  Elaboração de edital completo do concurso público    

02  Divulgação (Publicação de extrato do Edital em: Diário Oficial da União – 

DOU, Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA e Jornal de Grande 

Circulação no Estado do Pará)  

  

03  Logística (Deslocamento de equipe e materiais e Despesas com deslocamento – 

alimentação, seguro)  
  

04  Inscrições (Recebimento de Inscrições- taxa)    

05  Elaboração de questões de provas objetivas (Questões e Revisão de linguagem 

diagramação)  
  

06  Impressão e material de consumo (Impressão de provas, Folhas de resposta e 

Material de Embalagens, etc..)  

  

07  Aplicação de provas escritas (Chefes de Locais, Auxiliares de Chefes de    
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Locais, Fiscais de sala, Fiscais volantes, Zelador(as), Porteiro, Auxiliar de 

Enfermagem e Lanches)  

08  Apreciação de recursos e divulgação de resultados, com classificação final dos 

candidatos  
  

09  Elaboração de Dossiê    

10  BDI – percentual (.....%)    

11  Impostos – percentual (......%)    

   --------------------  

 VALOR TOTAL (CADA INSRCIÇÃO)  xx  

  

  
02 - ENSINO MÉDIO  
  

ITEM  SERVIÇOS  VALOR - UNIT  

01  Elaboração de edital completo do concurso público    

02  Divulgação (Publicação de extrato do Edital em: Diário Oficial da União – 

DOU, Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA e Jornal de Grande  

  

 Circulação no Estado do Pará)   

03  Logística (Deslocamento de equipe e materiais e Despesas com deslocamento – 

alimentação, seguro)  

  

04  Inscrições (Recebimento de Inscrições- taxa)    

05  Elaboração de questões de provas objetivas (Questões e Revisão de linguagem 

diagramação)  

  

06  Impressão e material de consumo (Impressão de provas, Folhas de resposta e 

Material de embalagens, etc..)  
  

07  Aplicação de provas escritas (Chefes de Locais, Auxiliares de Chefes de  
Locais, Fiscais de sala, Fiscais volantes, Zelador(as), Porteiro, Auxiliar de 

Enfermagem e lanches)  

  

08  Apreciação de recursos e divulgação de resultados, com classificação final dos 

candidatos  
  

09  Elaboração de Dossiê    

10  BDI – percentual (.....%)    

11  Impostos – percentual (......%)    

   --------------------  

 VALOR TOTAL    

  

  
03 - ENSINO SUPERIOR   
  

ITEM  SERVIÇOS  VALOR - UNIT  

01  Elaboração de edital completo do concurso público    
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02  Divulgação (Publicação de extrato do Edital em: Diário Oficial da União – 

DOU, Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA e Jornal de Grande 

Circulação no Estado do Pará)  

  

03  Logística (Deslocamento de equipe e materiais e Despesas com deslocamento – 

alimentação, seguro)  

  

04  Inscrições (Recebimento de Inscrições- taxa)    

05  Elaboração de questões de provas objetivas (Questões e Revisão de linguagem 

diagramação)  

  

06  Impressão e material de consumo (Impressão de provas, Folhas de resposta e 

Material de embalagens, etc..)  
  

07  Aplicação de provas escritas (Chefes de Locais, Auxiliares de Chefes de Locais, 

Fiscais de sala, Fiscais volantes, Zelador(as), Porteiro, Auxiliar de Enfermagem 

e lanches)  

  

08  Provas de títulos (Examinadores e materiais utilizados)    

09  Apreciação de recursos e divulgação de resultados, com classificação final dos 

candidatos  
  

10  Elaboração de Dossiê    

11  BDI – percentual (.....%)    

12  Impostos – percentual (......%)    

   --------------------  

 VALOR TOTAL    

  

............................../PA, xx de ........................ de 2019.  

  

  

______________________________________  

Nome: ...................  

Cargo / Função  

CPF: ............... RG .........  
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ANEXO III –  
  

 

MINUTA DO CONTRATO  
 

 

 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ________/_______-TP 

  
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de SANTARÉM NOVO, através do(a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO, CNPJ/MF Nº ____________, denominado (a) daqui 

por diante de CONTRATANTE,  representado (a) neste ato pelo (a) Sr. (a) __________________, brasileiro 

(a), portador (a) do CPF/MF nº ____________, residente e domiciliado (a) na _____________, n° ____, Bairro 

________, CEP: _________, no Município de __________, Estado do _______, e do outro lado a empresa 

_________________, CNPJ/MF N° _____________, com sede na ______________, nº ____, Bairro _______, 

CEP: ______, na Cidade de _______, Estado do ______, de agora em diante  denominado (a) CONTRATADO 

(A), neste ato representado (a) pelo (a) Sr. (a) _____________, brasileiro (a), portador (a) da Carteira de 

Identidade nº _________ e inscrito (a) no CPF/MF sob o nº __________, residente e domiciliado (a) na 

_______________, nº _____, Bairro _________, CEP: __________, na Cidade de _______, Estado do ______, 

têm entre si justo e avençado, e celebram o presente instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do 

Tomada de Preços SRP nº 001/2019 – CPL e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se 

CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei n° 8.666, de 21.06.1993 e Lei 

Complementar n° 123/2006, e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas que se seguem:  

 

1- DO OBJETO  

  
1.1 - Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE 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 
MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA. Conforme Termo de referência Anexo I do edital.  
 

2 - DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

  
2.1 - 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:  

  

 UNIDADE GESTORA: 02 – Prefeitura Municipal 

 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 - Secretaria Municipal de Administração; 

 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 02.02.04.122.0052.1.004 - Realização de Concurso Público; 

 NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica; 

 FONTE: 10012019 - Recursos Ordinários..  

  

3 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
  
3.1 - Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE em decorrência das obrigações assumidas 

serão efetuados, da seguinte forma:  
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3.1.1 -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;  

  
a)- 1ª Parcela: 30% (trinta por cento) do valor, em até 05 (cinco) dias úteis contados da data 
do término das inscrições;  

  
b)- 2ª Parcela: 40% (quarenta por cento) do valor, em até 05 (cinco) dias úteis contados da data 
da aplicação das Provas de Conhecimentos;  

  
c)- 3ª Parcela: 10% (dez por cento) do valor, em até 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
aplicação das Provas Práticas e Teste de Aptidão; e  

  
d)- 4ª Parcela: 20% (vinte por cento) do valor, em até 10 (dez) dias úteis contados da data da 
divulgação do Resultado Final.  

  
3.1.2 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, 

em 02 (duas) vias, na Prefeitura Municipal de Santarém Novo, Secretaria Municipal de 
Administração, localizada na Rua Frei Daniel de Samarate, nº128, Bairro Centro, CEP: 
68.720-000 Cidade de Santarém Novo/PA, acompanhada dos respectivos pedidos e/ou 
Notas de Empenhos.  

  
3.1.3 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento 

fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo.  

  
3.1.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor do contrato 
e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.  

  
3.2 - 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 o 
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento e/ou execução pela 
CONTRATADA.  

  
3.3 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento e/ou 

execução do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no contrato;  

  
3.4 - Poderá a Prefeitura Municipal de Santarém Novo/PA, deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada.  

  
3.5 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de 

acordo com a legislação própria:   

  
3.5.1 - especificação correta do objeto   
3.5.2 - número da licitação e contrato;   
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4 - DA CONTRATAÇÃO  

           
4.1 - CONVOCAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO  

  
4.1.1 - Oficialmente convocada pela Administração com vistas à celebração do termo 

contratual, é dado à adjudicatória o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
ciência ao chamamento pelo órgão competente, para no local indicado, firmar o 
instrumento de contrato  

  
4.2 - DO NÃO ATENDIMENTO A CONVOCAÇÃO  

  
4.2.1 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo do Contrato no 

prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo nas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto ao preço e assim sucessivamente ou revogar a licitação.  

  
4.3 – DO INSTRUMENTO E CONDIÇÕES DE CONTRATO   

  
4.3.1 - O contrato a ser celebrado, observará rigorosamente as condições estabelecidas neste 

Edital e em conformidade com Minuta (conforme modelo do Anexo III).  

  
4.4 – DA EXTINÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO  

  
4.4.1 - A administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do Termo 

Contratual:  

  
a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses e lançadas na seção V. Art. 78, 

incisos I à XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações.  

  
b) Amigavelmente por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo de licitação, desde 

que haja conveniência para a administração.  

  
c) Judicial nos termos da legislação.   

  
4.5 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

  
4.5.1 - O recebimento provisório e definitivo estão estabelecidos no Anexo III- Minuta do 

Contrato, parte integrante deste edital ficará sob a responsabilidade do FISCAL do 
contrato, bem pela Comissão do Concurso Público, atendidas as exigências da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

  

 

5 – DOS PRAZOS  

  
5.1 – PARA ASSINAR O CONTRATO:  
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5.1.1 - O Licitante vencedor deverá comparecer para prestar caução, assinar o contrato e 
retirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco dias) dias úteis, 
contados da notificação feita pela Prefeitura Municipal de Santarém Novo/PA;  

  
5.2 – PARA INCÍCIO:  

  
5.2.1 - O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir da data de sua assinatura.   

  
5.3 – ORDEM DE SERVIÇO:  

  
5.3.1 - Deverá ser expedida a Ordem de Serviço para início de qualquer serviço, sem o qual 

não gera qualquer responsabilidade de pagamento.   

  
5.4 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:  

  
5.4.1 - Os serviços contratados deverão estar executadas e concluídos dentro do prazo 

estipulado na Ordem de Serviços.  

  
5.5 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

  
5.5.1 – A vigência do contratado será de 12 (doze) meses.   

  
5.6 – DA PRORROGAÇÃO:  

  
5.6.1 - O prazo contratual estabelecido para os serviços, poderá ser prorrogado dentro da 

vigência do prazo anterior na forma prevista no Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, de 
21/06/93 e suas alterações posteriores.  

  
5.6.2 - O prazo poderá ser prorrogado desde que solicitado à autoridade competente, num 

prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes do término da vigência contratual, comprovada 
a justa causa ou motivos de força maiores devidamente justificados, mediante Termo 
Aditivo.   

  
5.7 - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS  

  
5.7.1 - Os Contratos decorrentes deste Edital poderão ser alterados devidamente justificados, 

conforme Art. 65, da Lei Federal 8.666/93.  

  
5.8 - CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO  

  
5.8.1 - O recebimento provisório e definitivo estão estabelecidos no Anexo III - Minuta do 

Contrato, parte integrante deste edital ficará sob a responsabilidade do FISCAL do 
contrato, atendidas as exigências da Lei Federal 8.666/93 (licitações e Contratos 
Administrativos), bem como pela Comissão do Concurso Público.  

  
5.9 – OUTROS PROCEDIMENTOS  
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5.9.1 - Na hipótese da Administração não assinar contrato com a empresa ou com outra, na 
ordem de classificação no prazo de 60 (sessenta) dias ficam estas liberadas de quaisquer 
compromissos assumidos.  

  

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

  
6.1 -  A CONTRATADA obriga-se a:  

  
6.1.1 Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas;  

  
6.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, 

cujas obrigações é atender prontamente;  
6.1.3 - Na execução do objeto obriga-se a envidar todo o empenho e a dedicação necessários 

ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados.  

  
6.1.4 - Prestar os serviços nos termos determinados no Contrato e Termo de Referência (anexo 

I do Edital).  

  
7.1.4 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e 
relacionados aos serviços executados por seus empregados e/ou contratado 
temporariamente e/ou esporadicamente.  

  
7.1.5 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a 

terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais que estiver sujeita.  

  
7.1.6 - Observar a legislação e normas aplicáveis aos Concursos Públicos e os Editais 

regedores dos certames aprovado pela Contratante.  

  
7.1.7 - Elaborar editais, comunicados, formulários, cadastros e listagens necessárias.  

  
7.1.8 - Elaborar a emissão do boleto bancário em favor da Contratante, para fins de 

arrecadação das taxas de inscrições dos candidatos.  

  
7.1.9 - Elaborar e distribuir o material necessário à inscrição dos candidatos.  

  
7.1.10 - Colocar à disposição dos candidatos um núcleo de atendimento aos candidatos, a fim 

de orientá-los em todas as etapas dos Concursos, mediante e-mail, fac-símile e telefone 
ou ainda através do site da Contratada.  

  
7.1.11 - Disponibilizar, em link específico, da página eletrônica da Contratada, todos os editais 

e comunicados referentes aos Concursos Públicos, além dos locais para a aplicação das 
provas por CPF do candidato, bem como comprovante de inscrição, ambos com opção 
de impressão.  
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7.1.12 - Responsabilizar-se pelo cadastro das inscrições, com posterior fornecimento (logo 
após a conclusão desta fase) do relatório detalhado (em duas vias originais em papel 
timbrado e assinado pelo responsável designado pela contratada) à Contratante, 
contendo os nomes de todos os candidatos inscritos.  

  
7.1.13 - Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas nos 

Concursos, em número suficiente para distribuição aos candidatos inscritos, 
responsabilizando-se, também, pela leitura dos seguintes documentos: formulários de 
inscrição, folha de resposta, folha de captação de frequência, planilha para prova 
objetiva e discursiva/redação.  

  
7.1.14 - O local de impressão e guarda das provas que deverão estar em envelopes de plástico 

opaco, com lacre inviolável, deverão ser filmados 24 (vinte e quatro) horas, devendo os 
arquivos de filmagem ser arquivados na sua integralidade, em sequência cronológica, 
com fornecimento de cópia na íntegra das imagens para a Contratante e pela 
Contratada durante o período de vigência dos Concursos.  

  
7.1.15 - O material de aplicação das provas deverá estar acondicionado em malotes de lona 

inviolável, devidamente lacrado e com cadeado, para o transporte aos locais das provas, 
devendo ser aberto na presença de no mínimo 03 (três) candidatos, mediante termo de 
abertura, imediatamente antes da distribuição dos envelopes de plástico opaco e com 
lacre inviolável. 

  
7.1.16 - Os envelopes de plástico opaco, com lacre inviolável, deverão ser distribuídos nas 

salas, após a abertura dos portões para acesso dos candidatos, devendo ser aberto na 
presença de no mínimo 03 (três) candidatos, mediante termo de abertura, no momento 
da distribuição das provas aos candidatos.  

  
7.1.17 - Providenciar pessoal para segurança e aplicação das provas.  

  
7.1.18 - Responsabilizar-se pela aplicação e avaliação das provas, compreendendo a criação, 

a produção e o desenvolvimento de sistema computacional de armazenamento de dados 
e, ainda, a conferência das folhas de frequência com as folhas de resposta, a checagem 
das folhas de resposta através de leitura óptica, bem como a atribuição de classificação 
aos candidatos classificados e aprovados em todas as etapas.  

  
7.1.19 - Julgar os recursos administrativos interpostos por candidatos, subsidiar as respostas 

às ações judiciais propostas em desfavor da Contratante e responder as que em seu 
desfavor sejam propostas, ambas referentes aos certames.  

  
7.1.20 - Receber a documentação relativa à avaliação de Títulos e proceder a sua análise 

mediante a elaboração de critérios e planilhas dos mesmos.  

  
7.1.21 - Dar assessoria técnica à Contratante, em relação ao objeto deste contrato.  

  
7.1.22 - Fazer o processamento eletrônico e emitir listagens referentes a todas as etapas dos 

Concursos.  

  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO-PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Rua Frei Daniel de Samarate - nº 128  – Bairro Centro – Cidade de Santarém Novo – Município de Santarém  Novo/PA - Fone: 91 

3484 1285 – CEP. 68.720-000  –  CNPJ. nº 05.149.182/0001-80   

 

7.1.23 - Receber e encaminhar os recursos interpostos pelos candidatos, conforme disposto no 
item 6.13.6 do Termo de Referência.  

  
7.1.24 - Providenciar locais para aplicação das provas, arcando com eventuais despesas 

decorrentes observadas os seus próprios parâmetros e quantitativos.  

  
7.1.25 - Apresentar os relatórios contendo: número de candidatos inscritos, número de 

candidatos inscritos com isenção de taxa, bem como relatório de resultados em ordem 
de classificação e em ordem alfabética, em formato a ser definido pela Contratante.  

  
7.1.26 - Guardar, pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, a partir da homologação do resultado 

final dos Concursos, em local apropriado, todos os formulários de inscrição, as folhas 
de respostas, as folhas de frequência e as demais planilhas de todos os candidatos, bem 
como os exemplares das provas aplicadas nos Concursos e todas as atas e relatórios de 
todos os certames, e, decorrido esse prazo, encaminhar à Contratante, no caso de 
inexistir alguma ação pendente no Poder Judiciário, para que fique sob sua guarda e 
responsabilidade.  

  
7.1.27 - Executar todas as atividades relativas aos processos de seleção, bem como os materiais 

e os serviços técnicos de aplicação das provas.  

  
7.1.28 - Elaborar os documentos básicos dos Concursos, compreendendo os editais com base 

na legislação vigente e diretrizes estabelecidas pela Contratante, a divulgação dos 
Concursos e as folhas de informações aos candidatos, de acordo com as especificações 
fornecidas pelo Contratante.  

  
7.1.29 - Elaborar todos os editais referentes aos Concursos, quais sejam de abertura, de locais 

e de horários de aplicação de provas, de resultados, de convocações e de erratas, 
disponibilizando-os para a Contratante, para fins de publicação no Diário Oficial do 
Município.  

  
7.1.30 - Disponibilizar o Cartão de Inscrição ao Candidato, pela internet, contendo todas as 

informações necessárias para a realização das etapas dos Concursos Públicos.  

  
7.1.31 - Elaborar, imprimir, acondicionar e transportar as provas e as folhas de respostas 

personalizadas, em número suficiente para distribuição aos candidatos inscritos nos 
Concursos Públicos, devendo as mesmas ser transportadas por profissional do quadro 
da Contratada, preservadas as características de inviolabilidade.  

  
7.1.32 - Elaborar questões das provas, por bancas especializadas de professores.  

  
7.1.33 - Corrigir as provas objetivas por processo eletrônico de leitura óptica ou similar.  

  
7.1.34 - 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 aos Concursos Públicos.  
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7.1.35 - Elaborar e disponibilizar para a Contratante, todos os resultados das provas dos 

Concursos, inclusive gabaritos e os resultados parciais, nos prazos estabelecidos nos 
cronogramas de execução dos Concursos.  

  
7.1.36 - Manter sigilo quanto às provas e as suas questões, por si e por seus prepostos a 

qualquer título, antes e depois da realização dos Concursos.  

  
7.1.37 - Manter segurança nos locais das provas.  

  
7.1.38 - Disponibilizar sob suas expensas, serviço médico durante a realização de todas as 

provas, conforme disposto no item 6.11.7.4 do Termo de Referência.  

  
7.1.39 - Arcar com despesas decorrentes do deslocamento do pessoal de apoio, de coordenação 

e fiscalização, de transporte de todo o material relativo ao consumo, de postagem de 
comunicados, de taxas e tarifas bancárias, bem como encargos e impostos e outras 
despesas.  

  
7.1.40 - Providenciar lugar seguro para a guarda das provas antes, durante e após a realização 

dos Concursos Públicos.  

  
7.1.41 - Providenciar provas e material de aplicação, treinamento de fiscais e aplicação das 

provas, material para os trabalhos de sinalização dos locais das provas, lista de 
candidatos para frente da sala de aula, lista de presença por sala de aula, ata de 
ocorrência de sala de aula, atestado de presença nos Concursos (para quem solicitar), 
lista de presença dos fiscais e outros.  

  
7.1.42 - Providenciar o recrutamento e seleção de fiscais, pessoal auxiliar para aplicação das 

provas.  

  
7.1.43 - Arcar com todas as despesas decorrentes com pessoal para fiscalização das provas, 

assim como pessoal para auxiliar nos serviços de sinalização, limpeza e conservação 
dos locais de provas.  

  
7.1.44 - Responsabilizar-se pela elaboração, aplicação e avaliação das provas, conferindo a 

identidade dos candidatos pelo documento apresentado e obtendo dos mesmos sua 
assinatura.  

  
7.1.45 - Não transmitir quaisquer informações dos serviços, sem a devida autorização prévia e 

escrita do Contratante.  

  
7.1.46 - Comparecer às reuniões convocadas pelo Contratante, cabendo-lhe o ônus 

ocasionado pelo não atendimento a convocação.  

  
7.1.47 - Submeter todos os documentos a consideração do Contratante, sob a forma de 

minuta. Uma vez aprovados, serão impressos pela Contratada mediante prévia 
autorização do Contratante.  
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7.1.48 - Constituir-se em fiel depositária de qualquer material e documento que eventualmente 

solicitar ao Contratante.  

  
7.1.49 - Fica a Contratada obrigada a comunicar por escrito o Contratante sobre a ocorrência 

de qualquer fato relevante verificado durante a prestação do serviço contratado, no 
primeiro dia subsequente a sua ocorrência. Entende-se por fato relevante: impedimento 
de qualquer ordem que impossibilite a realização dos Concursos, atraso quanto à 
chegada da equipe organizadora que gere efeitos no início da realização dos Concursos, 
extravio de prova ou quaisquer materiais relevantes a sua aplicação, quebra de lacre do 
pacote contendo as provas, uso de material eletroeletrônico por candidato, dentre outros 
fatos que tenham por natureza a não realização regular dos Concursos.  

  
7.1.50 - Responsabilizar-se pelos atrasos e eventuais prejuízos e responsabilizações advindos 

da paralisação parcial ou total dos serviços contratados.  

  
7.1.51 - Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, as despesas pela realização dos 

Concursos por aqueles inscritos considerados isentos da taxa de inscrição.  

  
7.1.52 - Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas 

ou quaisquer ônus fiscais e tributáveis de origem federal, estadual ou municipal, bem 
como todos os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais vigentes durante a 
execução dos serviços contratados e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou 
extrajudiciais que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em 
decorrência da celebração do contrato e da execução dos serviços previstos naquele 
instrumento. A inadimplência da Contratada quanto aos tributos, encargos ou 
quaisquer ônus fiscais e tributários de origem federal, estadual e municipal, não 
transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto contratado ou restringir a regularização dos serviços.  

  
7.1.53 - Permitir que o Contratante fiscalize a qualquer tempo, a prestação dos serviços 

contratados, bem como requerer a prestação de contas dos serviços até então prestados.  

  
7.1.54 - A Contratada responsabilizar-se-á por prejuízos decorrentes do descumprimento de 

qualquer das atividades ou de suas obrigações, perante o Contratante, a candidato 
inscrito e a qualquer terceiro eventualmente prejudicado.  

  
7.1.55 - Em face de impossibilidade técnica e legal de detecção e/ou interceptação de 

transmissões eletromagnéticas, feitas por intermédio de ponto eletrônico, telefonia 
celular, pager, etc., a Contratada, tendo constatado eventos de tal natureza e 
verificando pelos seus próprios meios o(s) nome(s) do(s) candidato(s) envolvido(s), 
procederá exclusivamente a anulação da(s) prova(s) do(s) mesmo(s). Tal procedimento 
estará restrito ao(s) candidato(s) envolvido(s) se todas as medidas de segurança forem 
adotadas pela Contratada para evitar tais ocorrências.  

  
7.1.56 - Para exercer as atividades descritas a Contratada disponibilizará a seguinte 

infraestrutura:  
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6.1.4.1 - Local para a realização das provas, adaptado para receber candidatos 
portadores de necessidades especiais;  

  
6.1.4.2 - Fiscais para as provas;  

  
6.1.4.3 - Refeição e transporte para pessoal requisitado com fins de fiscalização das 
provas, assim como do pessoal auxiliar e representantes da Contratada;  

  
6.1.4.4 - Infraestrutura para elaboração de documentos diversos, provas e análise dos 
resultados destas;  

  
7.1.57 - Assegurar aos candidatos portadores de necessidades especiais o direito de inscrição 

e realização dos Concursos Públicos, para o cargo/ocupação/formação cujas atribuições 
sejam compatíveis com a necessidade especial de que são portadores, na proporção 
oferecida pela lei vigente.  

  
7.1.58 - Responsabilizar-se pelo relatório final com a relação dos aprovados para homologação 

do Chefe do Poder Executivo Municipal.  

  
7.1.59 - Separar, envelopar, etiquetar e empacotar as provas, os cartões ópticos, listas de 

presença por estabelecimento de ensino e por sala.  

  
7.1.60 - Manter durante toda a vigência do processo de realização dos Concursos consultor 

jurídico permanentemente disponível para analisar eventuais recursos, atuando em 
todas as questões jurídicas que dizem respeito aos Concursos.  

  
7.1.61 - Emitir, a cada 03 (três) dias, durante o período de inscrições, relatório contendo os 

quantitativos de candidatos inscritos/pagos, encaminhando-o para o Contratante.  

  
7.1.62 - 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 verificar vícios, defeitos ou incorreções durante ou após 
sua prestação.  

  
7.1.63 - Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação dos Concursos 

Públicos, arcando com todos os ônus dele decorrentes, desde que comprovada a sua 
culpa.  

  
7.1.64 - Elaborações de Relatório contemplando todos os elementos administrativos 

concernentes aos certames, que servirá de base para a municipalidade, bem como para 
o Tribunal de Contas, quando da realização de auditoria, exigido por lei.  

  
7.1.65 - Cumprir todas as exigências do Edital e seus anexos.  

  

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
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7.1 - Após a assinatura do contrato, o fiscal do Contrato bem como a Comissão do Concurso Público 
designada, deverá realizar o devido acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nos 
termos do art. 67 e 73, I, da Lei Federal n. 8.666/93, a qual fará os recebimentos provisório e 
definitivo do objeto.  

  
7.2 - Além do recebimento provisório e definitivo do objeto, nos termos da Lei, o fiscal do contrato 

e a Comissão do Concurso Público será responsável pelo acompanhamento e fiscalização de 
todo o Concurso Público, constituindo-se em Autoridade Superior para efeitos administrativos 
e judiciais relativos ao Concurso, devendo:  

  
7.2.1 - Efetuar o pagamento à empresa Contratada, mediante valor estipulado, dentro do 

prazo estabelecido em contrato;  

  
7.2.2 - 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.  

  
7.2.3 - Fornecer à Contratada os documentos e informações necessárias à perfeita execução 

do contrato.  

  
7.3 - Fornecer todas as informações necessárias à elaboração dos editais, tais como números de 

vagas, descrições dos cargos com indicação da localização das vagas, remunerações, requisitos 
para provimento, dentre outras necessárias e pertinentes.  

  
7.4 - Disponibilizar à Contratada toda a legislação atinente ao Concurso.  

  
7.5 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações 

contratuais, inclusive permitir o livre acesso de representantes da Contratada às dependências 
da Contratante relacionadas à execução do Contrato.  

  
7.6 - Encaminhar para a publicação, na imprensa oficial (Diário Oficial do Município), os editais 

elaborados pela Contratada, arcando com o ônus referente a essas publicações, e, ainda, as 
listagens, os comunicados e quaisquer materiais pertinentes ao Concurso Público (caso haja 
necessidade de publicação) no Diário oficial do município.  

  
7.7 - Articular com a Contratada, quanto às datas relativas às atividades do Concurso Público 

constante do cronograma de execução, e providenciar para que os prazos sejam rigorosamente 
cumpridos.  

  
7.8 - Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos por meio da Comissão do Concurso 

Público, que se encarregará dos contatos com a Contratada para esclarecimento de dúvidas, 
troca de informações e demais providências necessárias à realização do objeto do contrato.  

  
7.9 - Homologar o resultado final do Concurso.  
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7.10 - Publicar no Diário Oficial do Município o resultado nominal com todos os candidatos que 
lograrem aprovação no Concurso.  

  
7.11 - Aproveitar os candidatos aprovados em número necessário ao provimento dos cargos vagos 

existentes e que vierem a existir durante o prazo de validade do Concurso, não havendo, no 
entanto, obrigatoriedade de nomeação do total dos aprovados. O surgimento de novas vagas, 
bem como o preenchimento das vagas existentes, se sujeita respectivamente à disponibilidade 
orçamentária e às necessidades da Contratante.  

  
7.12 - Fornecer atestados de qualificação técnica quando solicitado, desde que atendidas todas as 

obrigações contratuais.  

  
7.13 - Examinar e decidir sobre as condições de admissão dos candidatos, conforme disponibilidade 

de vagas existentes.  

  
7.14 - Informar ao Contratado o nome de instituição bancária e número de conta corrente específica 

para o recebimento das inscrições dos candidatos.  

  
7.15 - Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos através de representantes, 

devidamente credenciados, que se encarregarão dos contatos com o licitante vencedor para 
esclarecimento de dúvidas, obtenção e prestação de informações e o que mais for necessário, 
exceto nas fases de elaboração, composição, impressão e empacotamento das provas.  

  
7.16 - Arcar com os custos decorrentes de todas as publicações que se façam necessárias para o 

Concurso Público, incluindo editais, retificações, avisos e informativos, no Diário Oficial do 
Município.  

  

8 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS  

  
8.1 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por 
multas que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e 
contratuais, por parte da CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus 
prepostos subcontratados.  

  
8.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos especificados nesta 

cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado.  

  

9 - DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO:  

  

9.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do MUNCÍPIO DE 
SANTARÉM NOVO/PA (Prefeitura Municipal de Santarém Novo) Contratante, mediante nomeação 
do servidor Sr(a).  ............... – Matrícula: .............., Portaria nº. ...../2019 designado para este fim, nos 
termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.  
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9.1.1 – O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:  

  
I - fiscalizar e atestar a execução e/ou fornecimento, de modo que sejam cumpridas 
integralmente as condições estabelecidas neste Contrato;  

  
II - comunicar eventuais falhas na execução e/ou fornecimento, cabendo à 
CONTRATADA adotas as providências necessárias;  

  
III - garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências 
ou fatos relevantes relacionados com a execução e/ou fornecimento;  

  
IV - emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 
contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo;  

  
9.1.2 - A fiscalização exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto 
contratual  

  
9.1.3 - O objeto do contrato será recebido tanto provisória quanto definitivamente pelo fiscal 

de Contrato acima nominada, a ser constituída nos termos da Lei Federal n. 8.666/93, 
bem como pela Comissão do Concurso Público a ser presidida pela Secretária de 
Administração e composta por no mínimo 05 (cinco) membros servidores efetivos, que 
serão os responsáveis pelos atos de acompanhamento e fiscalização.  

  
9.1.4 - Caso as especificações dos serviços prestados não sejam compatíveis, a critério da 

Contratante, o(s) mesmo(s) deverá(ão) ser trocado(s) ou reparado(s) das 
inconformidades dentro do prazo a ser estabelecido pela Comissão. Em caso de a 
Contratada continuar a apresentar e prestar serviços que não estejam em conformidade 
com as especificações do Contrato, o fato será considerado como inexecução total, 
gerando rescisão da contratação com a consequente aplicação das penalidades cabíveis 
ao caso.  

  
9.1.5 - Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogações nos 

casos e condições especificadas na legislação pertinente, e a solicitação dilatória, sempre 
por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação 
das alegações, devendo ser recebida pela Comissão contemporaneamente ao fato que a 
ensejar.  

  
10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL  

  
10.1 - Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas 

no Art. 73, Inciso I e II, da Lei Federal nº 8.666/93.  

  
10.2 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo 

com as condições contratuais.  
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13 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO  

  
13.1 - Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, de 

logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as 
medidas prevista no Art. 80, da Lei Federal nº 8.666/93.  

  

14 - DAS SANÇÕES  

  
14.1 - Comete infração administrativa, nos termos da legislação vigente, o licitante/adjudicatário que:   

  
14.1.1 - não assinar o contrato quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;  
14.1.2 - apresentar documentação falsa;  
14.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  
14.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto;  
14.1.5 - não mantiver a proposta;  
14.1.6 - cometer fraude fiscal;  
14.1.7 - comportar-se de modo inidôneo.  

  
14.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.  

  
14.3 - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

  
14.3.1 - Arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993:  

  
14.3.1.1 - advertência por escrito; 14.3.1.2 - multas:  

  
14.3.1.3 - multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após decorrido os 
prazos de execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que será calculada sobre 
o valor global do contrato, até o limite máximo de 20 (vinte) horas:  

  
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª 
(quinta) hora;  

  
b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª 
(décima) hora;  

  
c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-
primeira) à 20.ª (vigésima) hora.  

  
14.3.2 - Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada 

sobre o valor global do contrato, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a 
critério da Administração, não mais ser aceito o fornecimento e/ou execução;  
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14.3.3 - Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o 
valor global do contrato.  

  
14.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Santarém Novo e 
descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de até cinco anos;  

  
14.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.  

  
14.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 
1999.  

  
14.6 - 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.  

  
14.7 - Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na 

Prefeitura Municipal de Santarém Novo – Pará, em nome da CONTRATADA e, caso seja a 
mesma de valor superior ao crédito existente, a diferença ser cobrada administrativa ou 
judicialmente.  

  
14.8 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser 

acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao 
CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas.  

  
14.9 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento e/ou execução 

decorrer de caso fortuito ou motivo de força maior.  

  
14.10 - Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção.  

  

15 - DA LICITAÇÃO  

  
15.1 - Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Tomada de Preços registrado 

sob o nº 001/2019.  

  

16 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA  

  
16.1 - A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente 

habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a 
execução do contrato, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias 
ao perfeito cumprimento do seu objeto.  

  

17 - DO FORO  
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17.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Santarém Novo/PA, com renúncia a qualquer outro, 
para dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente.  

  
E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais.  

  

  

 
 

Santarém Novo – PA, ____ de __________ de 2019.  

  

 

 

 

_____________________________________________ 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/ FUNDO MUNICIPAL DE ____ 

     CNPJ/MF Nº _________________ 

      CONTRATANTE 

 

_____________________________________________ 

CNPJ N° ___________ 

CONTRATADO (A) 

 

 

Testemunhas: 

 

1.________________________________                 2.________________________________ 

  CPF:                                                                            CPF: 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

 

Papel Timbrado da Licitante 

Tomada de Preços nº 001/2019 – CPL  

 

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à ______________________, neste ato 

representada pelo (a) diretor (a) ou sócio (a), com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 

profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu (sua) Procurador (a)/Representante, o 

(a) Senhor (a) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere (m) amplos poderes para 

junto a Prefeitura Municipal de Santarém Novo, para praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação 

na modalidade de Tomada de Preços Nº 001/2019 – CPL, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, 

ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, e demais condições, confessar, transigir, desistir, assinar 

proposta financeira e outros documentos referentes a este Tomada de Preços, firmar compromissos ou acordos, receber e 

dar quitação, podendo ainda, substabelecer este (a) para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por 

bom firme e valioso.   

 Local _______________, _____ de __________ de 2019. 

 

  

  

  

__________________________________________  

Nome e Assinatura do Representante Legal  

Carimbo 

RECONHECER ASSINATURA EM CARTÓRIO 
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ANEXO V  
  

  
Á  

Prefeitura Municipal de Santarém Novo 

Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

  

Prezada Senhora:  

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 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 MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA. Conforme Termo de referência Anexo I do 

edital.    
  

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  
  

CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA 
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.  

  
(nome da empresa), CNPJ nº ___________, sediada na (endereço completo), neste ato representada por seu 
sócio ou proprietário Sr. _________________, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade n° 
_________, inscrito no CPF/MF sob o nº ______, residente e domiciliado na cidade _________ doravante 
denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, DECLARA, sob as penas da lei, 
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
  

a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo 
Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa;  
  

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida 

ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa;  

  
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;  
  

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 

Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  
  

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura 
oficial das propostas; e  

  
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 

firmá-la.  
  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO-PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Rua Frei Daniel de Samarate - nº 128  – Bairro Centro – Cidade de Santarém Novo – Município de Santarém  Novo/PA - Fone: 91 

3484 1285 – CEP. 68.720-000  –  CNPJ. nº 05.149.182/0001-80   

 

............................../PA, xx de ........................ de 2019.  

  

  

______________________________________  

Nome: ...................  

Cargo / Função  

CPF: ............... RG .........  
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ANEXO VI 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP  

  

Papel Timbrado da Licitante 

Tomada de Preços nº 001/2019 – CPL  

  

A. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . (razão social da empresa), inscrita no CNPJ nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., por 

intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador 

(a) da Carteira de Identidade nº. . . . . . . . . . . . . . . e do CPF nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e do seu contador 

(a) o (a) Sr.(a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador(a) da Carteira de Identidade nº. . . . 

. . . . . . . . . . . e do CPF nº. . . . . . . . . . . , DECLARA, para fins do disposto no Edital, da Tomada d Preços nº 

001/2019 – CPL, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente 

data, é considerada:  

  

(   ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;  

  

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006.  

  

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

  

Local _______________, _____ de __________ de 2019. 

 

   

__________________________________________  

Nome do Representante Legal 

CPF: 

 

__________________________________________ 

Nome Contador (a) 

CRC: 

OBRIGATORIAMENTE RECONHECER ASSINATURAS EM CARTÓRIO  

 

OBS: 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.  

  

Observação: Declaração exigida somente para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para apresentação 

no credenciamento.  
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