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CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 1/20172808-01- - CP/PMM/SEMAD 

1. PREÂMBULO: 

1.1. O Município de Marituba/PA, CNPJ nº 01.611.666/0001-49, com sede na Rodovia BR-316, s/n, km 13, 
Centro, Marituba-Pará, CEP 67.200-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, sedia-
da no mesmo endereço, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua Secretária Sra. LAU-
RIETH BARROS LEMOS, brasileira, RG 1976838–SSP/PA e CPF 399.668.792-34, domiciliado no Marituba-
Pará, torna público para conhecimento dos interessados que realizará LICITAÇÃO na modalidade CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20172808-01 - CP/PMM/SEMAD, no dia 16 de outubro de 2017, às 09:00hrs, na sala 
da Coordenação de Licitações e Contratos, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, 
suas alterações e demais legislações aplicáveis, objetivando contratar o objeto referido no item 2, nas condi-
ções fixadas neste edital e seus anexos, sendo a presente licitação do Tipo Técnica e Preço; 
Leis que subsidiam a realização do concurso público: 
Lei nº 189 de 30/11/07 – Dispõe sobre a adequação e reformulação do plano de cargos, carreira e remuneração 
do magistério público municipal de Marituba; 
Lei nº 190 de 30/11/07- Dispõe sobre a reformulação do plano de cargo,  carreira e renumeração do quadro de 
pessoal da prefeitura municipal de Marituba, exceto ao profissional do magistério  e trabalhadores da área de 
saúde. 
Lei nº 191 de 30/11/07- Dispõe sobre o plano de carreira e renumeração –PCCR, do pessoal da área de saúde 
do município de Marituba/PA; 
Lei nº 300 de 09/09/14 – Dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa do poder executivo munici-
pal, e das outras providências. 
Lei nº 384 de 25/08/17 – Dispõe sobre a elevação e criação de cargos no quadro permanente e dá outras pro-
videncias. 
Lei nº 385 de 25/08/17 -  Dispõe sobre a abertura de credito especial e criação de dotação orçamentária ao 
orçamento programa 2017 do município de Marituba, destinado a atender a elaboração do concurso público 
2017 e da outras providências.  
 
1.2. A abertura dos envelopes nº 1, contendo a documentação de Habilitação dar-se-á no mesmo endereço 
indicado no item 1.1 retro, no dia 16 de outubro de 2017, às 09:00hrs. Havendo a concordância da Comissão 
de Licitação e de todos os proponentes, formalmente expressa pelas assinaturas da Declaração de Renúncia, 
conforme modelo constante no Anexo I, renunciando à interposição de recurso da fase de habilitação, proce-
der-se-á, nesta mesma data, a abertura dos envelopes nº 2, contendo a Proposta Técnica, e em seguida os 
envelopes nº 3 contendo a Proposta de Preços dos proponentes habilitados; 
1.3. O Edital, contendo todo detalhamento do objeto poderá ser retirado, de 2ª a 6ª feira, das 08h00 às 14h00 
horas, até o último dia útil imediatamente anterior à data do início do certame, na Sala da Coordenação de 
Licitações e Contratos, situada na Rodovia BR 316, Km 13, s/nº, Centro, CEP 67200-000, Marituba/Pa, será 
cobrada uma taxa de R$ 100,00 (cem reais) conforme dispõe o art. 32, § 5º, da Lei 8.666/93, para custear 
despesas de reprodução gráfica e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, que deve-
rá ser pago através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal) na rede bancária autorizada, e gratuita-
mente no Portal dos Jurisdicionados e Portal da Transparência. 
 

2. OBJETO: 

2.1. A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando contratação de empresa para a presta-
ção de serviços para organização e realização de concurso público para o provimento de cargos no Poder Exe-
cutivo do Município de Marituba/PA em razão da extrema necessidade de pessoal e a existência de cargos 
criados por lei e ainda não providos, pelo tipo técnica e preço, conforme descrito no Termo de Referência - 
Anexo I, parte integrante deste edital; 
 
2.2. Da remuneração pelo serviço: 
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2.2.1. A remuneração pelo serviço objeto do procedimento licitatório deverá ser a importância equivalente a 
totalidade das taxas de inscrições auferidas através dos pagamentos realizados pelos candidatos, cujos valores 
a Administração estimou em média: 

a) Cargo de nível fundamental: no máximo R$ 39,33; 
b) Cargo de nível médio: no máximo R$ 49,67; 
c) Cargo de nível superior: no máximo R$ 68,67; 
Com o valor global médio estimado em  

2.3. A arrecadação deverá ocorrer através de boleto bancário emitido pela própria CONTRATANTE, que será 
seu beneficiário. 
 

3. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: 

3.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura do envelope de Habilitação, qualquer pessoa 
poder impugnar o ato convocatório da Concorrência Pública, devendo fazê-lo por escrito, por meio de carta, 
protocolando o pedido na Coordenação de Licitações e Contratos, no horário de 08h00minh às 14h00minh de 
segunda a sexta-feira, e deverá entregar em mídia assinado digitalmente o documento acima em CD; 
 
3.2. Caberá ao (a) Presidente da Comissão decidir sobre a impugnação no prazo de 03 (três) úteis, sem preju-
ízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113; 
3.3. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante que, 
tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou 
irregularidades que o viciara, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 
3.4. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante que não 
o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertu-

ra dos envelopes com as propostas,  de acordo com Lei Federal nº 8.666  art. 41 § 2
o
 . As falhas ou irregulari-

dades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 
3.5. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 
 

4. DA PARTICIPAÇÃO: 

4.1. Somente poderão participar do certame os licitantes que desempenhem atividade pertinente e compatível 
com o objeto desta licitação e que estejam devidamente autorizadas para tal; 
4.2. Não poderá participar da presente licitação a empresa que se enquadrar em qualquer caso de proibição 
previsto na legislação vigente, especialmente em uma ou mais das situações a seguir: 

a) Que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 
b) Que tenha sido punida com suspensão/impedimento de licitar ou contratar com o Município de Mari-
tuba, durante o prazo da sanção aplicada; 
c) Que esteja sob regime de recuperação judicial, falência ou insolvência civil; 
d) Em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição. 

4.2.1. A observância das vedações do subitem 4.2 deste edital é de inteira responsabilidade da empresa que, 
pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 
 

5. FASES DA LICITAÇÃO: 

Esta licitação será realizada em Três fases, sendo a primeira de Habilitação e a segunda de Proposta Técnica  
e  terceira Proposta de Preços, cujos documentos deverão ser entregues em envelopes, opacos, fechados e 
indevassáveis. 
 

6. DAS INSCRIÇÕES, DO VALOR E DA ESTIMATIVA DE INSCRITOS: 

6.1. As inscrições para o concurso público deverão ser abertas pelo período de 20 (vinte) dias úteis e serão 
realizadas exclusivamente por meio da internet, no endereço eletrônico da vencedora da licitação, disponível 
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24 horas, ininterruptamente, durante todo o período de inscrição, cujo pagamento será feito via boleto bancário 
emitido no ato da inscrição;  
6.2. No boleto de pagamento da inscrição deverão constar os dados da CONTRATANTE e os recursos oriun-
dos das inscrições serão depositados em Conta Única da Contratante, vedado o repasse direto à empresa 
contratada; 
6.3. Estima-se um número de inscritos de 26.540 (vinte e seis mil quinhentos e quarenta); 

6.3.1. A estimativa de inscrições de que trata o Termo de Referência foi obtida pelo total de vagas 
ofertadas para todos os níveis, com base na média dos números de candidatos inscritos, nos seguin-
tes termos: Estimativa de Inscrições: 2.654 (Vagas ofertadas) X (multiplicado) pela média (10) de ins-
critos para cada vaga (2.654 X 10 = 26.540) 

6.4. Mesmo que o número de inscrições exceda o número estimado no item anterior, a empresa contratada 
receberá integralmente os valores excedentes. Contudo, a empresa deverá estar preparada para executar o 
concurso, ainda que o número de inscritos seja inferior ao estimado no Termo de Referência, não cabendo 
questionamentos futuros quanto ao valor recebido, estando ciente que o valor recebido será proporcional ao 
número de inscritos; 
 
6.5. O valor para a taxa de inscrição ao Concurso Público para seleção aos cargos dos respectivos níveis, não 
poderá ser superior ao preço médio cotado pela administração (para todos os níveis), já incluídos todos os 
custos; 
6.6. O valor total para atender a presente despesa, será o disposto no edital e seus anexos, o qual deverá ser 
estimado com base na Pesquisa de mercado realizada pela Administração Pública, junto a empresas do ramo, 
para realização de concursos dessa natureza, de acordo com o disposto no Termo de Referência; 
6.7. Não serão aceitos depósitos bancários ou qualquer forma de transferência em favor da empresa ou insti-
tuição como forma de pagamento da taxa de inscrição, que deverá ser feita exclusivamente por meio do boleto 
de pagamento expedido pela contratante. 
 

7. DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS: 

 7.1. 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 candida-
tos com deficiência, e sinalização para orientar a movimentação dos candidatos no dia das provas;  
7.2. Os locais indicados para a aplicação das provas devem ser, antes de confirmados juntos aos candidatos, 
submetidos à Comissão do Concurso, com endereço completo de cada local,  para avaliação quanto ao aspec-
to de localização e acesso, considerando-se a utilização de transporte coletivo pelos candidatos. 
7.3. Todos os locais deverão dispor de banheiros femininos e masculinos, inclusive adaptados a necessidades 
especiais, bebedouros coletivos, iluminação e ventilação adequada e a contratante disponibilizará todos os 
espaços possíveis para a realização das provas, dentro de sua área urbana. E se houver necessidade para 
mais espaços poderá ser utilizado dentro da área metropolitana (que abrange as cidades de Marituba, Ananin-
deua e Belém-PA) que serão solicitados pela CONTRATANTE aos órgãos públicos em parceira com a contra-
tada. 
7.4. Em cada local de prova deve haver, pelo menos, uma sala específica para lactantes. 
 

8. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “1”, “2” e “3” 

8.1. A licitante deverá entregar 03 (três) envelopes numerados, opacos e fechados, todos identificados com o 
número e objeto desta licitação, o nome da empresa proponente e a identificação de seu conteúdo, devendo 
conter cada um deles: 

a) Envelope de nº 1: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 
b) Envelope de nº 2: PROPOSTA TÉCNICA; 
c) Envelope de n° 3: PROPOSTA DE PREÇOS. 

8.2. A entrega dos 03 (três) envelopes referidos no subitem 8.1 supra deverá ser feita até a data e o horário 
indicados no preâmbulo deste edital, na Coordenação de Licitações e Contratos, localizada no prédio da Prefei-
tura Municipal de Marituba; 
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8.3. O descumprimento de quaisquer das exigências previstas no subitem 8.1 deste edital implicará a declara-
ção da empresa como NÃO PARTICIPANTE desta licitação; 
8.4. A Administração Municipal de Marituba não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal ou 
por outra forma, entregues em local diverso do definido no subitem 8.2 deste edital e que, por isso, não chega-
rem até a data e o horário finais indicados no preâmbulo deste ato convocatório; 
8.5. A simples participação da licitante neste certame implica: 

a) O pleno conhecimento e a integral concordância com todas as condições estabelecidas neste edital, 
desde que não constem da documentação apresentada pela licitante dados ou informações que con-
tradigam as regras do ato convocatório; 
b) A total sujeição à legislação pertinente; 
c) A inexistência de fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, observado o disposto neste 
edital; 
d) A aceitação de todas as condições estabelecidas na minuta de contrato apresentada em anexo nes-
te edital. 

 
8.6. Os envelopes nº(s): 1, 2 e 3 contendo respectivamente a documentação referente à Habilitação e Proposta 
Técnica e Proposta de Preços, devidamente fechados, deverão constar na face de cada qual os seguintes 
dizeres:  
 

MUNICÍPIO DE MARITUBA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20172808-01  - CP/PMM/SEMAD 
ENVELOPE N.º 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: xxxxxxxxx 
OBJETO: xxxxxxxxxxxxxx 

 

MUNICÍPIO DE MARITUBA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20172808-01  - CP/PMM/SEMAD 
ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA DE TÉCNICA 
PROPONENTE: xxxxxxxxxxx 
OBJETO: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

MUNICÍPIO DE MARITUBA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20172808-01 - CP/PMM/SEMAD 
ENVELOPE N.º 3 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: xxxxxxxxxxxx 
OBJETO:xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

9. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes da Prestação dos Serviços objeto deste Edital correrão as expensas da dotação or-
çamentária a seguir: 

Exercício: 2017 
Ficha nº 119 
Unidade: 020207 Prefeitura Municipal de Marituba 
Funcional: 04.122.0002.2010.0000 – Manutenção das atividades da secretaria municipal de adminis-
tração 
Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de aplicação: 001 001  
Fonte de Recurso: 0 1 19 Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn) 
 

 



 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

10. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa vencedora terá prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos para concluir todos os serviços a 
partir da Ordem de Serviços emitida pela Secretaria Municipal de Administração. 
 

11. DO CREDENCIAMENTO DA LICITANTE 

11.1. O representante da licitante que não seja sócio ou proprietário da empresa far-se-á mediante a apresen-
tação do Termo de Credenciamento (ANEXO II deste Edital), e/ou instrumento público ou particular, com 
assinatura reconhecida em cartório.  
11.2. Será admitido apenas um representante por empresa, o qual deverá estar munido de cédula de identida-
de. O representante somente poderá representar uma licitante; 
11.3. Caso a credencial não tenha sido assinada por sócio ou proprietário da empresa, identificado no Ato 
Constitutivo, a mesma deverá vir acompanhada de procuração que conceda poderes ao signatário da Creden-
cial; 
11.4. A ausência de credencial ou procuração não é motivo para inabilitar a licitante, todavia, impede a mani-
festação do representante não credenciado no curso do processo licitatório. 
 

12. DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

12.1. A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), conforme previsto no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações, e 
que não estiver sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo, caso tenha interesse em usu-
fruir do tratamento favorecido estabelecido na citada lei, deverá indicar sua condição de ME ou EPP por meio 
de declaração emitida pela própria licitante (ANEXO III deste edital); 
12.2. A declaração a que se refere o subitem 12.1 deste edital deverá ser entregue dentro do envelope de nº 1 
(Documentos de Habilitação), sob pena de PERDA DO DIREITO aos benefícios que lhe são conferidos pela Lei 
Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações; 
 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. As condições para pagamento estão devidamente definidas no Termo de Referência e Minuta do Contrato 
(ANEXO I e XI deste edital), assim definidos: 

13.1.1. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será realizado em 03 (três) parcelas, de 
acordo com as etapas realizadas do concurso público, após a entrega do relatório de realização da 
etapa e fatura / nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão de Concurso, e obedecerá ao se-
guinte cronograma de desembolso:  
13.1.1.1. 1ª Parcela, no percentual de 40% (quarenta por cento), calculada sobre o valor total do con-
trato, cinco dias após a homologação das inscrições; 
13.1.1.2. 2ª Parcela, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do contrato, 
cinco dias antes da aplicação das provas escritas; 

 13.1.1.3. 3ª Parcela, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do contrato, após a 
homologação e divulgação do resultado final do concurso e entrega de Relatório Final dos Trabalhos, abor-
dando todas as questões relacionadas com o concurso público, desde o seu planejamento até a divulgação 
dos resultados finais. 
13.2. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome da contratada, em moeda 
corrente nacional, mediante ordem bancária, em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condi-
ções estabelecidas no instrumento convocatório, e ocorrerá até o 5º (quinto) dia subsequente ao devido atesto, 
que deverá ser efetuado pela Comissão de Concurso em até 2 (dois) dias úteis após a apresentação dos do-
cumentos de cobrança. 
 

14. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 01): 

14.1. Para comprovação da habilitação jurídica: 
14.1.1. Documentação dos Sócios ou diretores;                                   
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14.1.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;                      
14.1.3. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, as alterações contratuais 
poderá ser substituída pela consolidada em vigor, devidamente registrados, em se tratando de socie-
dades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhadas de documento de eleição de 
seus administradores; 
14.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de provas da diretoria 
em exercício;                                          
14.1.5. Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade es-
trangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido 
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
14.1.6. Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte, deverá ser apresentada decla-
ração de que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e alte-
rações, que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida 
Lei, nos termos do modelo constante do Anexo III deste Edital, assinada por Sócio, Dirigente, Proprie-
tário ou Procurador da licitante, com o número da identidade do declarante; 

14.1.7. As Empresas Micro e Pequenas Empresas que fizerem uso da Lei nº 123/2006 deverão apresentar 
toda a documentação exigida no Edital de Licitação, ainda que com ressalva; 
14.1.8. Alvará de funcionamento do domicílio ou sede do licitante e pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual. 
 
14.2. Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista: 

14.2.1. Os documentos que comprovam a regularidade fiscal e trabalhista, que deverão ser apresen-
tados na sessão pública, são os seguintes: 
14.2.1.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
14.2.2.2. Certidão negativa de débitos Estaduais (Tributária e não Tributária); 

  14.2.2.3. Certidão de Débitos Negativos Municipais, do domicilio ou sede do licitante; 
14.2.2.4. Certidão de regularidade para com a fazenda Federal e União (certidão de tributos federais e 
dívida ativa da união) com abrangência de todos os créditos tributários federais administrados pela 
RFB e PGFN; 
14.2.2.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por Lei; 
14.2.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 
14.3. Para comprovação da qualificação técnica: 

14.3.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em carac-
terísticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante apresentação de pelo menos um atestado 
fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado: 

a) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome da empresa proponente  e indicar a 
execução dos serviços de organização, elaboração e realização de concurso público para provimento de car-
gos do quadro efetivo, de acordo com o objeto da licitação;  

 b) No(s) Atestado(s) deverão constar, no mínimo, as seguintes especificações: (Razão Social, CNPJ, 
Atividade principal, endereço e telefone, nome legível e cargo de quem assinou o atestado), e ainda, atividade 
desenvolvida pela empresa proponente e quantitativos de candidatos; 
  c) O(s) Atestado(s) de Capacidade deverá(ão) estar devidamente registrado(s) no Conselho Regional 
de Administração, acompanhado do respectivo Acervo Técnico; 
 d) Registro do responsável técnico da empresa ou instituição no Conselho Regional de Administração-
CRA; 
 e) DECLARAÇÃO do licitante que possui Site para a recepção de inscrição via internet; 
 f) DECLARAÇÃO do licitante que possui sistema de correção de provas por leitura ótica; 
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 g) DECLARAÇÃO do licitante de que, caso venha a vencer o certame, será o responsável por elabo-
rar e fornecer folha de respostas do candidato devidamente personalizada com capacidade mínima de 40 
questões (para cada candidato inscrito no concurso); 
 h) DECLARAÇÃO do licitante de que, caso venha a vencer o certame, será responsável pela divulga-
ção de editais, gabaritos e resultados do Concurso pela internet, arcando com as despesas financeiras advin-
das da divulgação; 
 i) ATESTADO que a empresa ou instituição apresentou o sistema de recepção das inscrições, digitali-
zação e correções das folhas respostas, por meio físico e demonstrado perante a Secretaria Municipal da Ad-
ministração. 
NOTA: O prazo para apresentação do sistema é de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão e deverá ser 
agendado com a Secretaria Municipal da Administração, através do telefone (91) 3256-2100, no horário de 
expediente das 08h00 horas às 14h00 horas, de segunda a sexta-feira, que emitirá uma declaração que a 
empresa apresentou no prazo o sistema. 
 
14.4. Qualificação econômica financeira: 
 14.4.1. Os documentos que comprovam a qualificação econômica e financeira da empresa, que deve-
rão ser apresentados na sessão pública, são os seguintes: 
 14.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentado na 
forma da Lei, assinado, carimbado por contador ou profissional equivalente e registrado pela junta comercial. O 
balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir acompanhado da Certidão de Regularidade do Conta-
dor - CRC emitido pela internet na sua devida validade na data do certame, ficando nula a certidão CRC que 
estiver fora da validade. (www.crcpa.org.br), para profissionais do Estado do Pará; 
 14.4.3. Demonstração de índice de liquidez que deverá ser igual ou superior a 1 (um), calculado e 
demonstrado pela fórmula: ILC=AC/PC, onde: ILC: Índice de Liquidez Corrente; AC: Ativo Circulante; PC: Pas-
sivo Circulante: 
  14.4.3.1. A partir dos dados do balanço deverão ser calculados os seguintes índices como 
condição para a habilitação: 
 

ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; 
IGE = Índice Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00; 
ONDE: 
ILG = ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE ≥ 1,00 
         PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
ILC = ATIVO CIRCULANTE ≥ 1,00 
        PASSIVO CIRCULANTE 
IGE = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE ≤ 1,00 
                                        ATIVO TOTAL 

 14.4.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
 14.4.4.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima – S/A): Balanços publicados 
em Diário Oficial ou publicados em jornal de grande circulação ou por fotocópia registrada ou autenticada na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 14.4.4.2. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente 
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 14.4.4.3. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, in-
clusive om os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações 
Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 14.4.4.4. De acordo com os arts. 970 e 1.179, § 2º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) o pequeno 
empresário não é obrigado à manutenção do livro diário e nem a elaboração do Balanço Patrimonial: 

http://www.crcpa.org.br/
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14.4.4.4.1. Considera–se pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 
1.179, da Lei nº 10.406/2002, o empresário individual caracterizado como microempresa na forma da 
Lei que aufira receita bruta anual de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).  

 14.4.5. Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da 
empresa, até no máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação; 
   14.4.6. Todos os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em 
original, ou cópias autenticadas por cartório competente ou membro da comissão de licitação no decorrer da 
sessão, mediante conferência com o original ou publicação em órgão de imprensa oficial, reservando-se a este 
Município o direito de, sempre que houver necessidade, exigir os originais para sanar qualquer dúvida que 
eventualmente possa surgir; 
 
14.5. Deverão apresentar ainda: 
 14.5.1. DECLARAÇÃO da licitante, de que não pesa contra si a superveniência de fato que o im-
peça de contratar com o Poder Público, sob as penalidades cabíveis, conforme prescreve o § 2º, art. 32, da 
Lei Federal nº 8.666/93; ( modelo no ANEXO IX deste Edital); e  
 14.5.2. DECLARAÇÃO, sob as penas da Lei, de que não contém em seu quadro de pessoal menor de 
18 (dezoito) anos de idade, em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não man-
tendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, (modelo no ANEXO IV deste Edital), assinada por representante (s) legal (is) da empresa; 
 14.5.3. DECLARAÇÃO de que NÃO possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder 
Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou 
tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93); (modelo no ANEXO V deste Edital) 
 14.5.4. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento 
àquele exigido no presente Edital e seus anexos;  
 14.5.5. A empresa classificada como vencedora do certame que não apresentar a documentação 
exigida, no todo ou em parte, será desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na 
legislação que rege o procedimento, e será convocada então a empresa seguinte na ordem de classificação, 
observada as mesmas condições propostas pela vencedora do certame. 
 

15. PRAZOS 

15. 1. Da validade das propostas: 
 15.1.1. A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data de abertura das propostas; 
 15.1.2. Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade das propostas, 
o Município poderá solicitar por escrito aos Concorrentes, prorrogação específica do período de validade da 
Proposta. Caso o Concorrente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será permitido modificar a res-
pectiva Proposta. 
 

16. PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE Nº 02). 

16.1. A Proposta Técnica deverá ser redigida com clareza de modo a oferecer fácil compreensão, apresentada 
em papel timbrado da empresa proponente, impressa em 01 (uma) via elaborada sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, numeradas, rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última, pelo representante legal da 
empresa proponente, elencando todos os profissionais envolvidos e respectiva qualificação e deverá, na des-
crição dos serviços, obedecer rigorosamente a todas as informações técnicas exigidas no Edital; somente serão 
consideradas as propostas que abranjam a totalidade do objeto da licitação. A Proposta Técnica deverá apre-
sentar os seguintes elementos: 
 16.1.1. Comprovação da EQUIPE TÉCNICA por meio do encaminhamento dos seguintes documen-
tos: 
 a) Relação nominal dos componentes da Equipe Técnica - pessoal envolvido no planejamento, orga-
nização, execução, processamento e resultados finais do concurso público;  
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 b) Currículos dos respectivos profissionais relacionados na Equipe Técnica, os quais deverão conter 
identificação, escolaridade e experiência na realização de concurso público e/ou vestibulares;  
 c) Cópia autenticada ou simples comprobatórias dos títulos pontuados;  
 d) Cópia autenticada ou simples da anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Ficha 
de Registro de Empregado quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa proponente ou contra-
tos de prestação de serviços dos mesmos com a empresa proponente, comprovando o vínculo de trabalho; 
 e) Declaração, datada e assinada pelo respectivo profissional, declarando fazer parte da equipe técni-
co-administrativa e responsabilizando-se pelas informações prestadas em seu currículo (mencionar no referido 
documento o nome da empresa e/ou instituição da qual faz ou fez parte); 
  16.1.2. Os documentos exigidos nas alíneas supramencionadas deverão constar da Proposta Técni-
ca, obrigatoriamente, sendo que o não atendimento do estabelecido no Termo de Referência e no Edital de 
Licitação, seja por apresentação incompleta dos documentos, ausências e/ou omissões de itens, rasuras, 
emendas ou entrelinhas, implicará na não computação dos pontos correspondentes;  
 
 16.1.2.1. Os documentos apresentados em cópias simples, deverão ser apresentados junto com os 
originais para serem autenticadas por membro da Comissão de Licitação, no momento da sessão e em todas 
as fases do certame, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas; 
  16.1.3. A definição dos pontos relativo a Equipe Técnica será realizada mediante o somatório das 
pontuações, respeitando-se o limite de pontuação mínima, atribuída de acordo com os seguintes critérios:  
 16.1.3.1. Pontuação Mínima: 42 (quarenta e dois) pontos; 
  16.1.3.2. Pontuação Máxima: 80 (oitenta) pontos; 
  16.1.3.3. Quadro Descritivo: 

PONTUAÇÃO - EQUIPE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO Formação 
Quantidade de Pontos 
por Técnico/Formação 

Máximo de 
Pontos 

1. Banca Examinadora 
Requisitos: 05 (Cinco) Profissionais com 
experiência mínima de 05 (cinco) anos de 
trabalhos em realização de concursos públi-
cos ou similares ou vestibulares para o setor 
público ou privado, a ser comprovada atra-
vés da apresentação de atestado de partici-
pação na execução satisfatória dos referidos 
trabalhos. O atestado deverá ser emitido 
pela pessoa jurídica que demandou o pro-
cesso seletivo ou Vestibulares. 

Doutorado 15 (quinze) pontos 
 
 
 
 
 
 

55,0 

Mestrado 10 (dez) pontos 

Especializa-
ção 

5 (cinco) pontos 

Graduado 2 (dois) pontos 

2. 01 (um) Coordenador Geral. Requisitos: 
Possuir no mínimo, 05 (cinco) anos de expe-
riência na coordenação de trabalhos de 
realização de concursos públicos, processos 
seletivos ou de vestibulares ou similares 
para o setor público ou privado, a ser com-
provada através da apresentação de atesta-
do de participação na execução satisfatória 
dos referidos trabalhos. 
O atestado deverá ser emitido pela pessoa 
jurídica que demandou o processo seletivo, 
no qual o profissional exerceu a ativida-
de/função de coordenador geral. 
O atestado pode ser substituído por cópias 
autenticadas de contratos ou atestados e 

Doutorado 
15 (quinze) pontos pelo 

profissional 

 
 
 
 
 
 
 
 

15,0 

Mestrado 
8 (oito) pontos pelo 

profissional 

Especializa-
ção 

5 (cinco) pontos  pelo 
profissional 

Graduado 2 (dois) pontos  pelo 
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declarações autenticadas, mencionando o 
nome do profissional que na época atuou 
em outra empresa ou instituição, mas que 
hoje mantém vínculo profissional atual no 
mínimo de 05 anos. 

profissional 

3. Coordenador de Polo - Composta por no 
mínimo 06 (seis) profissionais.  
Requisitos: Possuir experiência na coorde-
nação de trabalhos de realização de concur-
sos públicos, e de vestibulares para o setor 
público ou privado, a ser comprovada atra-
vés da apresentação de declaração/atestado 
de participação na execução satisfatória dos 
referidos trabalhos, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado. 

Experiência de 
coordenação 
acima de dez 

concursos. 

2,0 (dois) pontos por 
profissional 

 
 
 
 
 
 
 

8,0 
 
 
 

Experiência 
acima de 

cinco concur-
sos. 

1,0 (um) pontos por 
profissional 

Experiência 
até 3 concur-

sos. 

0,5 (meio) ponto por 
profissional 

4. Equipe de Apoio - Composta de no mí-
nimo 05 (cinco) profissionais.  
Requisitos: Possuir graduação plena, a ser 
comprovada mediante diploma de nível 
superior reconhecido pelo MEC e experiên-
cia na execução de trabalhos de realização 
de concursos públicos, processos seletivos 
e de vestibulares para o setor público ou 
privado, a ser comprovada através da apre-
sentação de atestado de participação na 
execução satisfatória dos referidos traba-
lhos. O atestado deverá ser emitido pela 
pessoa jurídica que demandou o processo 
seletivo, no qual o profissional exerceu a 
atividade/função de equipe de apoio. 

Experiência 
acima de 5 
concursos. 

0,5 (zero virgula cinco) 
ponto por profissional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,0 

Experiência 
acima de 3 
concursos. 

1,0 (um) ponto por pro-
fissional 

Experiência 
até 3 concur-

sos. 

2,0 (dois) pontos por 
profissional 

TOTAL DE PONTOS PARA EQUIPE TÉCNICA 80 

NOTA: Os participantes da Equipe Técnica poderão pontuar em apenas uma titulação por profissional, a 
que for maior apresentada (itens 1. (Banca Examinadora); 2. (Coordenador Geral); 3. (Coordenador de 
Polo) ou 4. (Equipe de Apoio). Os atestados/Declarações, fornecidos por pessoa jurídica de direito priva-
do, deverão ter assinatura com firma reconhecida em cartório. 

 16.1.4. A definição dos pontos relativos a experiência da EMPRESA ou INSTITUIÇÃO será realizada 
mediante o somatório das pontuações, respeitando-se o limite de pontuação mínima, atribuída de acordo com 
os seguintes critérios:  
 16.1.4.1. Pontuação Mínima: 42 (quarenta e dois) pontos;  
 16.1.4.2. Pontuação Máxima: 80 (oitenta) pontos.  
 16.1.4.3. Quadro Descritivo: 

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA / INSTITUIÇÃO 

ITEMS TIPOLOGIA DO CONCURSO 
NÚMERO DE 

CANDIDATOS 

QUANT. DE 
PONTOS POR 
CONCURSO 

MÁXIMO DE PONTOS 

01 

Concurso Público ou Proces-
so Seletivo congênere para 
cargo público de nível Supe-
rior e nível Médio para recru-

De 5.000 a 12.500 
candidatos 

5,0 
 
 

35,0 De 12.501 a 
20.000 candidatos 

10,0 
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tamento e seleção de pessoal 
para os Municípios. 

 

Acima de 20.000 
candidatos 20,0 

02 

Concurso Público ou Proces-
so Seletivo congênere para 
cargo público de nível Fun-
damental. Para recrutamento 
e seleção de pessoal na rea-
lização em municípios. 

De 5.000 a 12.500 
candidatos 

2,0 
 
 
 

30,0 De 12.501 a 
20.000 candidatos 

8,0 

Acima de 20.000 
candidatos 

15,0 

03 

Concurso Público, Processo 
Seletivo ou Vestibulares para 
cargo ou emprego ou vaga 
em Empresa ou órgão Públi-
co ou Empresa Privada. 

De 5.000 a 12.500 
candidatos 

1,5 
 
 
 

15,0 
De 12.501 a 

20.000 candidatos 
3,5 

Acima de 20.000 
candidatos 

 5,00 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 80,0 

NOTAS: 1) Cada atestado valerá uma única vez, sendo avaliado pelo maior número de candidatos; 2) Serão 
considerados concursos públicos os processos seletivos que atendam ao disposto no art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal, art. 44, inciso II da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e alterações e da Portaria 
nº 438, de 28 de maio de 1998; 3) A Comprovação de experiência em elaboração de provas, organização e 
processamento de resultados em concurso público, processo seletivo para cargo ou emprego público ou 
vestibular, 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, se fornecidos por pessoa 
jurídica de direito privado, ter assinatura com firma reconhecida em cartório; 4) O atestado pode ser substituí-
do por cópias autenticadas de contratos ou atestados e declarações autenticadas, mencionando o nome do 
profissional que na época atuou em outra empresa ou instituição, mas que hoje mantem vínculo profissional 
atual de no mínimo 05 anos. 

 16.1.5. A aferição da NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA analisada será feita por meio do somatório dos 
pontos da EQUIPE TÉCNICA e da EXPERIÊNCIA DA EMPRESA OU INSTITUIÇÃO, respeitando-se os limites 
máximos e mínimos estabelecidos no Termo de Referência, conforme fórmula que segue: 
 

NPT = (ET) + (EE) 
                  16 
Onde: NPT = Nota da Proposta Técnica  
            ET= Pontuação da Equipe Técnica  
            EE= Pontuação da Experiência da Empresa  
            16 = Divisor  

 16.1.6. Serão considerados classificados e habilitados à fase de julgamento das Propostas Financei-
ras apenas os licitantes que tenham atingido a pontuação mínima estabelecida para cada um dos itens relati-
vos à EQUIPE TÉCNICA e a EXPERIÊNCIA DA EMPRESA OU INSTITUIÇÃO. 
 

17. DO PESSOAL E DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

17.1. 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 cur-
sos preparatórios para concursos; 
 17.2. A contratada deverá selecionar e treinar profissionais em número suficiente que garanta o atendimento 
aos candidatos, em cada etapa do concurso; 
 17.3. Deverá, ainda, selecionar e capacitar os fiscais, que atuarão na aplicação dos instrumentos de avalia-
ção, inclusive com treinamento específico para proceder à identificação dos candidatos; 
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17.4. A contratada deverá dimensionar e disponibilizar as equipes para aplicação das provas, compondo-a com 
a seguinte estrutura mínima:  
          17.4.1. Fiscais em número suficiente, proporcional ao número de inscritos, sendo, no mínimo, 02 (dois) 
por sala;  
          17.4.2. 01 (um) fiscal para cada banheiro, munido de detector de metal;  
          17.4.3. Fiscais em número suficiente para acompanhar os candidatos ao banheiro e ao bebedouro;  
          17.4.4. Fiscais em número suficiente para recebimento de aparelhos eletrônicos;  
          17.4.5. 01 (um) profissional da área da saúde para o dia das provas nos locais que receberá aviso e 
onde ficarão disponibilizados nas suas unidades de saúde mais próximas; 
           17.4.6. Serventes em número suficiente para cada local de prova; 
           17.4.7. Seguranças em número suficiente para cada local de prova; 
           17.4.8. 01 (um) coordenador por local de prova;  
 
          17.4.9. 01 (um) coordenador geral de prova que represente a instituição contratada perante a Comissão 
do Concurso, a partir da publicação do Edital de Abertura de Inscrições até a homologação do concurso;  
17.5. As salas de aplicação de prova não poderão comportar mais de 40 candidatos. Salvo se houver espaço 
com cadeiras suficientes para a aplicação e comodidade dos candidatos; 
17.6. Dispor de Assessoria Técnica, Jurídica e Linguística em todas as etapas do concurso, para fins de elabo-
ração de editais, comunicados, instruções aos candidatos e demais documentos necessários; 
 17.7. A Comissão do Concurso se reserva o direito de avaliar o currículo de cada membro proposto pela lici-
tante, aceitando ou não, total ou parcialmente, devendo a contratada apresentar lista nominativa destes profis-
sionais.  
17.8. Caso não haja aceitação dos membros inicialmente indicados, total ou parcialmente, a contratada deverá 
providenciar a sua substituição no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.  
 

18. DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA: 

18.1. As áreas internas da contratada onde serão elaboradas as provas deverão possuir acesso restrito, veda-
do qualquer tipo de comunicação externa, devendo ser utilizados computadores não conectados às redes 
interna e externa; 
 18.2. Os cadernos de provas deverão ser impressos, lacrados e acondicionados em envelopes de plástico 
opaco, com lacre inviolável, devendo ser guardados em ambiente seguro da instituição contratada, com ante-
cedência de 01 (um) dia da aplicação das provas; 
 18.3. O local de impressão das provas deverá ser vigiado 24 horas pela empresa ou a instituição vencedora, 
não permitindo estranho a ter acesso ao local e assegurando somente às pessoas autorizadas ao local e se 
responsabilizando até que ocorra a homologação do concurso; 
 18.4. O material de aplicação das provas deverá estar acondicionado em malotes de lona inviolável, devida-
mente 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; 
18.5. Deverá ser proibido, nos locais de aplicação das provas, o acesso de candidatos portando qualquer tipo 
de equipamento eletrônico; 
 18.6. A contratada deverá utilizar detectores de metais nas salas de aula, onde os objetos eletrônicos deverão 
ser guardados em sacos plásticos lacrados e identificados; 
18.7. 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, devendo DECLARAR que possui cofre de segurança para a guarda de todo o material de 
prova; 
 18.8. A Comissão do Concurso poderá realizar diligência, antes da assinatura do contrato, para verificar a 
capacidade técnico-operacional da instituição.  
 

19. PROPOSTA DE PREÇOS ENVELOPE (ENVELOPE Nº 03) 
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19.1. A Proposta de Preços (modelo Anexo VI deste Edital) – Envelope nº 3 – deverá vir datada e assinada pelo 
proponente ou seu representante legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entre-
linhas, devendo ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos e conter: 
 19.1.1. As licitantes deverão apresentar proposta financeira informando valor unitário e global, de 
acordo com o objeto, consignando claramente o preço final relativo ao objeto licitado, expressa com apenas 
duas casas após a vírgula, em reais, datada, assinada, contendo a razão social da empresa, número do CNPJ, 
endereço e telefone; 
               19.1.2. Não serão aceitas propostas opcionais ou condicionais, sendo desconsideradas as propostas 
que contiverem rasuras, emendas, ressalvas, borrões ou entrelinhas, que possam suscitar dúvidas, especial-
mente em se tratando de valores, assim como não serão consideradas as propostas que desatenderem a 
qualquer exigência contida no Termo de Referência e no Edital de Licitação; 
19.2. As taxas a serem cobradas pela CONTRATADA aos candidatos, não poderão ser superiores aos PRE-
ÇOS MÉDIOS, apurado na cotação de preços pela CONTRATANTE e obedecendo aos seguintes níveis Fun-
damental, Médio e Superior; 
 
19.3. A proposta financeira indicará o valor Unitário (preço médio obtido através da somatória dos valores da 
taxa de inscrição de todos os níveis: fundamental, médio e superior, dividido por 3) e valor global estimado 
(Valor Unitário multiplicado pelo número estimado de candidatos inscritos), para a execução dos serviços 
licitados, conforme condições contidas no Edital; 
19.4. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da sua 
apresentação;  
19.5. As Propostas Financeiras serão avaliadas de acordo com os preços ofertados pelos licitantes, sendo 
atribuída a Nota Financeira em função da seguinte formula: 
 

NF =  MP  x 10 
P 

 Onde: NF = Nota Financeira  
 MP = Menor Preço das Propostas Financeiras Apresentadas  
  P = Preço da Proposta Financeira Analisada 
 
19.6. Na formulação da proposta, ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por 
extenso, será levado em conta este último; 
 19.7. Entende-se que no valor global dos serviços cotados na Proposta de Preços estão inclusos todos os 
custos e despesas decorrentes de salário, encargos sociais, previdenciário e trabalhista, transportes de qual-
quer natureza, materiais e equipamentos utilizados, impostos, taxas de qualquer natureza e quaisquer outros 
custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento do objeto; 
 19.8. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamenta-
res em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apre-
sentados; 
 19.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências do Termo de Refe-
rência e do Edital de Licitação ou que consignarem valor global superiores aos valores assinalados no Termo 
de Referência e no Edital de Licitação ou, ainda, com preços manifestamente inexequíveis, assim considera-
dos aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que 
os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatí-
veis com a execução do objeto da licitação;  
19.10. A classificação final dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada (MP) das valorizações 
da Proposta Técnica (peso 70) e da Proposta de Preço (peso 30) através da seguinte fórmula: 
  
 MPF = (NPT x 70)+(NF x 30) 
                                     100 
 Onde: MPF = Média Ponderada Final  
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              NPT = Nota da Proposta Técnica     
              70 = Peso Atribuído à Proposta Técnica  
              NF = Nota Financeira  
                 30 = Peso Atribuído à Proposta Financeira  
                 100 = Divisor 
19.11. Será considerada vencedora a licitante que atender a todas as condições do Termo de Referência e do 
Edital de Licitação e obtiver a maior pontuação apurada pela Média Ponderada Final definida acima; 
19.12. A classificação será por ordem decrescente do maior número de pontos apurados do resultado ponde-
rado a ser alcançado com a média das propostas técnicas e de preço, na Comissão de Licitação, de acordo 
com os critérios previstos neste Termo de Referência e no Edital de Licitação; 
19.13. O critério para o desempate entre os concorrentes que participarem do certame que alcançarem pontu-
ações iguais, se dará através de sorteio, em ato público, nos termos do art.45, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

20. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 

20.1. As documentações e as propostas serão apreciadas e julgadas pela Comissão de Licitação, que se reuni-
rá em sessão pública no dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, oportunidade em que serão recebidos 
todos os envelopes (1, 2, e 3); 
20.2. Os documentos constantes dos Envelopes nº 1 e os Envelopes nº(s) 2 e 3 fechados serão rubricados 
pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das LICITANTES presentes ao ato; 
20.3. Os documentos contidos no Envelope nº 1 serão analisados pela Comissão de Licitações, que poderá 
valer-se da assessoria de sua equipe técnica para julgamento da fase de habilitação, lavrando, na oportunida-
de, Ata Circunstanciada, que virá assinada pela Comissão e pelos representantes presentes, e na qual serão 
registradas eventuais impugnações que possam interessar ao julgamento. Os envelopes nº(s) 2 e 3 ficarão sob 
a guarda da Comissão até sua abertura, em data e local a serem oportunamente comunicados; 
20.4. Divulgados os resultados da 1ª etapa – habilitação jurídica, fiscal, qualificação técnica e econômico-
financeira, será concedido o prazo recursal previsto no art. 109 da Lei de licitações. Após o encerramento do 
referido processo licitatório, estarão os envelopes nº(s) 02 e 03 à disposição das LICITANTES efetivamente não 
habilitadas, devidamente lacrados, para restituição. Os mesmos poderão ser retirados no setor de licitações; 
20.5. Na sessão de abertura do Envelope nº 2 das licitantes habilitadas, uma vez conferida a inviolabilidade dos 
envelopes, serão eles abertos na presença das Proponentes que se fizerem representar, os quais deverão, 
obrigatoriamente, rubricar todas as propostas técnicas, podendo requerer vista dos documentos, se assim en-
tenderem pertinente; 
20.6. Após a abertura, conferência e aposição de rubricas, as Proponentes que atenderem, rigorosamente, a 
todas as exigências deste Edital para a proposta técnica, serão consideradas tecnicamente classificadas pela 
comissão, recebendo uma "Nota Técnica" provisória, conforme critério definido neste edital; 
20.7. A Comissão Especial de Licitação se reserva no direito de efetuar diligência, a seu exclusivo critério, para 
averiguar a veracidade das informações e o cumprimento dos requisitos da proposta técnica; 
20.8. Divulgados os resultados da 2ª Etapa, será concedido o prazo recursal previsto no art. 109 da Lei de 
Licitações, ficando os envelopes de proposta financeira dos LICITANTES efetivamente desclassificados, devi-
damente lacrados, junto ao processo, até que este se encerre; 
20.9. As propostas que deixarem de atender aos requisitos técnicos estabelecidos neste edital serão desclassi-
ficadas; 
20.10. O envelope nº 03 ficará sob a guarda da Comissão de Licitação até sua abertura; 
20.11. Na sessão de abertura do Envelope nº 03 das proponentes qualificadas, uma vez conferida a inviolabili-
dade dos envelopes, serão eles abertos na presença dos representantes que se fizerem presentes, que rubrica-
rão todas as propostas financeiras; 
20.12. Conferidos os respectivos conteúdos, e lavrada Ata Circunstanciada do ocorrido, que virá assinada pelos 
membros da comissão e pelos representantes credenciados das Proponentes; 
20.13. Na eventualidade de todas as Proponentes serem desclassificadas em qualquer das fases do presente 
certame, a Comissão de Licitação poderá fixar prazo não superior a 08 (oito) dias úteis para apresentação de 
nova documentação ou novas propostas, que atendam a todos os requisitos estabelecidos neste edital e seus 
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anexos, desde que seja possível o saneamento das falhas ou omissões que deram causa à inabilitação e/ou 
desclassificação; 
20.14. As dúvidas que surgirem durante as sessões públicas, serão a juízo da Comissão de Licitação, resolvi-
das por esta, na presença dos proponentes ou deixadas para posterior deliberação. 
 

21. DAS ETAPAS 

21.1. O Concurso Público compreenderá das seguintes etapas:  
 21.1.1. 1ª Etapa - Provas objetivas - a quantidade e peso de cada questão será definida no edital do 
concurso; 
  21.1.2. 2ª Etapa - Provas Práticas para os cargos de Motorista; Operador de máquinas e equivalente; 
Agente de Trânsito e Guarda Municipal, os quais terão caráter eliminatório e Avaliação de títulos para os car-
gos do magistério em caráter classificatório a ser devidamente esclarecido a sua pontuação máxima no edital 
do concurso; 
              21.1.3. Os candidatos aprovados aos cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal, após o resul-
tado final serão submetidos um curso preparatório de caráter eliminatório, respeitando ordem classificatória 
das provas anteriores. Para a Guarda Municipal deverão ser obedecidas as disposições da Lei Municipal nº 
316/2015 de 23 de dezembro de 2015 e alterações. 
 

22. DAS PROVAS OBJETIVAS: 

22.1. As provas objetivas serão realizadas simultaneamente para mesmos cargos e deverão conter questões 
inéditas que serão elaboradas pela banca examinadora, previamente designada pela contratada, altamente 
especializadas e responsáveis pela avaliação do conhecimento e habilidades dos candidatos, abrangendo as 
capacidades de compreensão, aplicação, análise e avaliação, devendo valorizar o raciocínio e privilegiar a 
reflexão sobre a memorização e a qualidade sobre a quantidade; 
 22.2. As provas objetivas deverão ter questões de múltiplas escolhas, com 05 (cinco) alternativas cada, com 
mínimo de 40 questões; 
22.3. A contratada deverá elaborar provas especiais para candidatos com deficiência, indicados no formulário 
de inscrição; 
 22.4. Os membros das bancas devem elaborar, de forma isolada, as questões de modo a assegurar que ne-
nhum deles obtenha conhecimento do conteúdo global a ser aplicado; 
22.5. As questões elaboradas deverão ser submetidas a uma banca de críticos composta por profissionais 
distintos da banca de elaboração, para verificação da correta formulação das questões; 
22.6. A contratada deverá comparar os gabaritos fornecidos pela banca de elaboração com os gabaritos da 
banca de críticos e, em caso de divergências, a banca de elaboração deverá reformular a questão; 
 22.7. As questões elaboradas deverão compor um banco que permita o seu embaralhamento aleatório, por 
sistema de processamento computadorizado; 
 22.8. Deverá ser adotado mecanismo de segurança de identificação do candidato que permita à contratada, 
no momento da convocação para a posse, a análise e emissão de laudo técnico para comprovar se o candida-
to é o mesmo que realizou a prova;  
22.9. As folhas de respostas das questões das provas objetivas deverão ser personalizadas e identificadas por 
meio do mecanismo de segurança; 
 22.10. As folhas de respostas das questões das provas objetivas deverão ser adequadas ao sistema de corre-
ção e avaliação por meio de leitura ótica e sistema de processamento de dados; 
22.11. O preenchimento e a assinatura do candidato na folha de respostas serão feitos, obrigatoriamente, com 
caneta esferográfica com tinta azul ou preta;  
22.12. O caderno de questões e as folhas de respostas das provas deverão ser produzidos em impressora de 
alto desempenho, que garantam a qualidade de impressão e a legibilidade, utilizando no corpo do texto uma 
fonte de, no mínimo, dez pontos;  
22.13. A correção das provas de títulos para o magistério deverá obedecer a critérios de imparcialidade e de 
impessoalidade; 
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 22.14. Os cadernos de provas e as folhas de respostas deverão conter todas as instruções necessárias à 
realização da prova; 
 22.15. A contratada deverá montar, imprimir, conferir, embalar e lacrar os cadernos de questões, produzidos 
em quantidade suficiente às necessidades do concurso público; 
22.16. Todo material impresso deve ser produzido em parque gráfico próprio ou contratado, com acesso restri-
to à equipe da contratada, vedado qualquer meio de comunicação externo; 
 22.17. Os gabaritos das provas objetivas deverão ser divulgados nos endereços eletrônicos da contratada, 
conforme data a ser oportunamente definida. 
 

23. RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

23.1. A contratada deverá dispor de profissionais legalmente habilitados para receber, analisar e responder aos 
eventuais recursos administrativos e ações judiciais interpostas por candidatos ou por terceiros (pessoas físi-
cas ou jurídicas, públicas ou privadas), referentes ao concurso público; 
  
23.2. A interposição de recursos dar-se-á por meio de formulário próprio, disponível no endereço eletrônico da 
contratada, protocolado na sede da Contratada ou no local de sua representação; 
23.3. As situações nas quais será admitido recurso serão oportunamente definidas pela contratada em conjun-
to com a Comissão do Concurso da Administração Municipal de Marituba-PA.  
 

24. DOS RESULTADOS: 

24.1. Efetuadas as correções, a contratada deverá encaminhar diretamente a Administração Municipal de Mari-
tuba-PA as listagens de candidatos, com os resultados das provas, em 02 (duas) vias, impressas e em meio 
magnético, compatível com a plataforma Windows, conforme discriminado a seguir: 
      A) Habilitados, (classificados e aprovados), em ordem alfabética, por cargo, contendo: número de inscrição, 
nome, número do documento de identidade e classificação; 
      B) Habilitados, (classificados e aprovados), em ordem de classificação, por cargo, contendo os mesmos 
dados da lista anterior; 
      C) Lista de escores e notas: relação de candidatos inscritos, em ordem alfabética contendo número de 
inscrição, nome, número do documento de identidade, notas das provas, total de pontos e classificação; 
      D) Listas individuais dos portadores de deficiência habilitados em ordem alfabética, por cargo, contendo 
número de inscrição, nome, número do documento de identidade e classificação;  
     E) Listas individuais dos portadores de deficiência habilitados em ordem classificatória, por cargo, contendo 
número de inscrição, nome, número do documento de identidade e classificação;  
     F) Relação dos candidatos habilitados, por cargo, em ordem alfabética, com endereço, telefone e e-mail;  
     G) Estatística dos inscritos, presentes, ausentes e habilitados.  
24.2. Todos os resultados dos candidatos, com busca por número de inscrição, RG e/ou CPF, deverão ser 
disponibilizados no endereço eletrônico da contratada. 
 

25. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO: 

25.1. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação para assinatura do contrato ou 
para retirada da nota de empenho, que obedecerá às condições indicadas no Edital, na qual serão definidas as 
condições da execução do fornecimento, do pagamento, das obrigações e as penalidades em que estará sujei-
to pela eventual inobservância das condições ajustadas. 
25.2. A empresa (s) vencedora (s) deverá também assinar o contrato de forma digital, sendo obrigatório de 
acordo com a Resolução nº 11.535/TCM-PA de 01/07/2014, não sendo isento da assinatura física. 
 

26. DA VIGENCIA DO CONTRATO: 

26.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, nos termos da lei: 
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 26.1.1. Os prazos previstos de execução, de conclusão e de entrega poderão ser prorrogados manti-
dos as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, des-
de que ocorra algum dos seguintes motivos, os quais devem estar devidamente caracterizados e devidamente 
autuados em processo que deverá acompanhar o processo principal: 
 I – Alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
 II – Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
 III – Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 
da Administração; 
 IV – Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei 
8.666/93; 
 V – Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração 
em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
 
 VI – Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das 
sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
 

27. CRITÉRIO DE REAJUSTE / ADITIVAMENTO: 

O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação será reajustado a cada 12 meses pelo IGP-M, 
ou por qualquer outro índice que o substitua. 
 

28. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

Em conformidade com o termo de referência  anexo I item 22 . 
 

29. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Em conformidade com o termo de referência  anexo I item 23 . 
 

30. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

Em conformidade com o termo de referência  anexo I item 27 . 
 

31. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 

A Autoridade Competente Homologará o presente processo e Adjudicará licitante cuja proposta tenha sido 
considerada como substancialmente adequada aos termos do edital e que tenha sido avaliada como a de me-
nor preço unitário, desde que, tal licitante tenha sido considerado habilitado segundo os termos e cláusulas 
deste Edital. Antes do término do período de validade das propostas, o Contratante, fará publicar o resultado da 
Licitação notificando o licitante vencedor. 
 

32. DOS CASOS OMISSOS: 

Os casos omissos serão solucionados diretamente pela Comissão do Concurso, devidamente designada por 
Portaria do Senhor Prefeito, observados os preceitos de direito público e as disposições das leis que regem a 
matéria.                                                             
 

33. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

33.1. A Comissão de Licitação irá, nos casos omissos, interpretar e dirimir dúvidas que porventura possam 
surgir, bem como aceitar ou não qualquer interpelação por parte dos participantes, com base na Lei 8.666/93; 
33.2. A Comissão de Licitação, durante a análise de documentos e propostas, poderá solicitar de qualquer 
proponente informação sobre a documentação exigida ou demonstração do software, fixando o prazo que julgar 
necessário para o atendimento; 
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33.3. A Autoridade competente reserva-se o direito de revogar ou anular a licitação, por razões de interesse 
público ou ilegalidade, nos termos do art. 49 e parágrafos da Lei 8.666/93; 
33.4. Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou na interpretação dos itens das Condições 
Gerais desta Licitação, deverão fazê-lo por escrito; 
33.5. Todas e quaisquer informações, esclarecimentos ou dados, fornecidos verbalmente por elementos do 
Município, não serão aceitos como argumento para impugnações, reclamações e outros, por parte dos propo-
nentes. 
 

34. ANEXOS DO EDITAL: 

Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
A) ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA; 
B) ANEXO II: TERMO DE CREDENCIAMENTO; 
C) ANEXO III: DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 3º, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERASÇÕES; 
D) ANEXO IV: DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR; 
E) ANEXO V: DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDOR PÚBLICO 
DO PODER EXECUTIVO E/OU LEGISLATIVO MUNICIPAL; 
F) ANEXO VI: PROPOSTA DE PREÇOS; 
G) ANEXO VII: DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 
H) ANEXO VIII: – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
I) ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 
J) ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO 
 

Marituba/Pa, 29  de agosto de 2017. 
 
 
 

Débora Raquel F. Reis 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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Laurieth Barros  Lemos 
Secretária Municipal de Administração 

 
 

Mário Henrique de Lima Bíscaro 
Prefeito Municipal de Marituba 
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ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO  
1.1. Seleção de propostas visando contratação de empresa para a prestação de serviços para organização e 
realização de concurso público para o provimento de cargos no Poder Executivo do Município de Marituba/PA 
em razão da extrema necessidade de pessoal e a existência de cargos criados por lei e ainda não providos, 
pelo tipo técnica e preço, conforme descrito no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital; 
1.2. Considera-se incluso no objeto o fornecimento completo de recursos materiais e humanos e a execução 
de todas as atividades envolvidas e correlatas, em especial com a elaboração, impressão, aplicação e corre-
ção das provas, assim como toda e qualquer logística necessária a execução dos serviços.  
 
2. DO OBJETIVO E CARGOS 
2.1. Objetiva a presente contratação, a realização de concurso público de Provas e Títulos para provimento de 
2.654 (dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro) vagas e formação de cadastro de reserva;  
2.1.1. De acordo com a necessidade da administração pública, poderão ser convocados os classificados para 
o cadastro de reserva, dentro do prazo de validade do Concurso Público;  
2.2. Quadro de cargos efetivos a serem preenchidos por Concurso Público: 
 

CARGOS VAGAS OFERTADAS 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

Agente de Portaria 83 

Agente de Serviços Urbanos 168 

Auxiliar Administrativo 220 

Auxiliar de Serviços Gerais 293 

Carpinteiro 3 

Eletricista 10 

Encanador 3 

Jardineiro 1 

Manipulador de Alimentos 6 

Maqueiro 10 

Marceneiro 1 

Mecânico de Máquinas Pesadas 4 

Merendeira 66 

Motorista (Condutor de Ambulância) 10 

Motorista Veículos Leves (categoria B) 9 

Motorista Veículos Pesados (categoria D) 13 

Operador de Máquinas Leves 5 

Operador de Máquinas Pesadas 5 

Pedreiro 9 

Vigia 163 

TOTAL 1.082 

NÍVEL MÉDIO 

Agente Administrativo 130 

Agente de Fiscalização Ambiental 23 

Agente de Trânsito 20 

Agente de Vigilância Sanitária 16 

Auxiliar de Saúde Bucal 10 
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Cuidador de Idoso 5 

Digitador 10 

Educador Social 2 

Fiscal de Obras 5 

Fiscal de Transporte 10 

Fiscal de Tributos 5 

Guarda Municipal 50 

Monitor Social 58 

Secretário Escolar (Tecnólogo) 69 

Técnico Agrícola 1 

Técnico em Enfermagem 130 

Técnico de Laboratório 10 

Técnico em Edificações 2 

Técnico em Informática 13 

Técnico em Pesca 1 

Técnico em Prótese Dentária 2 

Técnico em Radiologia 10 

Técnico de Segurança do Trabalho 2 

Telefonista 3 

Topógrafo 2 

TOTAL 589 

NÍVEL SUPERIOR 

Administrador 3 

Advogado 11 

Arquiteto 4 

Assistente Social 42 

Bibliotecário 1 

Biólogo 1 

Biomédico 2 

Bioquímico 2 

Cirurgião Dentista/Prótese Dentária 1 

Cirurgião Dentista/Clinico Geral 1 

Cirurgião Dentista/Endodontia 1 

Cirurgião Dentista/Estomatologia 1 

Cirurgião Dentista/Odontopediatria 1 

Cirurgião Dentista/Pacientes PNE 1 

Cirurgião Dentista/Periodontia 1 

Cirurgião Dentista/Radiologia e Imaginologia 1 

Cirurgião Dentista/Traumatológico 1 

Contador 13 

Enfermeiro 60 

Engenheiro Agrônomo 1 

Engenheiro Ambiental 1 

Engenheiro Civil 1 

Engenheiro de Alimentos 1 

Engenheiro de Trânsito 1 

Engenheiro Elétrico 1 

Engenheiro Mecânico 1 

Engenheiro Químico 2 
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Engenheiro Sanitarista 1 

Farmacêutico 4 

Fisioterapeuta 4 

Fonoaudiólogo 4 

Massoterapeuta 3 

Médico PSF 1 

Médico Veterinário 2 

Nutricionista 9 

Ouvidor 1 

Pedagogo 7 

Procurador Municipal 6 

Professor de Artes 10 

Professor de Ciências 25 

Professor de Educação Especial 20 

Professor de Educação Física 21 

Professor da Educação de Jovens e Adultos do ensino 
fundamental 

225 

Professor de Ensino Religioso 20 

Professor de Estudos Amazônicos 20 

Professor de Geografia 20 

Professor de História 20 

Professor de Inglês 20 

Professor de Língua Portuguesa 55 

Professor de Matemática 55 

Professor para Educação Infantil 225 

Psicólogo 18 

Psicopedagogo 11 

Sociólogo 7 

Tecnólogo em Processamento de Dados 5 

Terapeuta Ocupacional 7 

TOTAL 983 

TOTAL GERAL 2.654 

 
2.3. Nos termos do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, assim como a natureza e complexidade dos 
cargos a serem providos, as Provas de Conhecimentos serão realizadas nas formas Objetiva, Prática, com 
posterior apresentação e avaliação de Títulos, para os cargos do magistério. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA:  
3.1. Considerando a Recomendação nº 059378/2017, de 31 de maio de 2017, oriunda do Ministério Público do 
Trabalho, a qual recomenda a realização de Concurso Público para provimento de cargos efetivos no Municí-
pio de Marituba/PA, com a adoção do tipo técnica e preço. Restando consignado ainda, um Cronograma no 
qual deverá estar disponível no edital para os interessados até o dia 28/08/2017, conforme documento anexo; 
3.2. Considerando ainda, a necessidade do auxílio de entidade com experiência e conhecimento técnico sufici-
ente para conduzir a operacionalização do processo como um todo até a indicação final do rol de candidatos 
aprovados, tendo em vista a importância da temática, que envolve todos os atos necessários ao planejamento, 
coordenação, supervisão e realização do certame, bem como a elaboração de questões de prova, aplicação, 
fiscalização, avaliação de provas, julgamento de recursos e divulgação de resultados;  
3.3. Justifica-se a presente contratação, com o escopo de evitar a descontinuidade das atividades do Município 
de Marituba, bem como, a inviabilidade de realização do Concurso Público por esta Administração, pelo que se 
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torna imprescindível a contratação de empresa ou instituição para a realização de certame mediante procedi-
mento licitatório, por meio de uma das modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.  
 
4. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:  
Para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, a modalidade sugerida é a Concorrência Pú-
blica, uma vez que a mesma proporcionará ampla participação com exigências mais rígidas para a fase de 
habilitação, dadas a especificidade do objeto que exige serviços técnicos, consultivos, operacionais, por meio 
de pessoal qualificado.  
 
5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  
Por se tratar de objeto com habilitação especial, o critério de aceitabilidade da proposta será do tipo Técnica e 
Preço.  
 
6. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pes-
soas jurídicas de direito público ou privado; 
a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome da empresa proponente  e indicar a execu-
ção dos serviços de organização, elaboração e realização de concurso público para provimento de cargos do 
quadro efetivo, de acordo com o objeto da licitação;  
a.1.1) No(s) Atestado(s) deverão constar, no mínimo, as seguintes especificações: 
a.1.1.1) Dados completos da empresa que forneceu o atestado (Razão Social, CNPJ, Atividade principal, ende-
reço e telefone, nome legível e cargo de quem assinou o atestado), e ainda, Atividade desenvolvida pela em-
presa proponente e quantitativos de candidatos;  
a.2) O(s) Atestado(s) de Capacidade deverá(ão) estar devidamente registrado(s) no Conselho Regional de 
Administração, acompanhado do respectivo Acervo Técnico; 
a.3) O atestado utilizado para efeito de qualificação técnica poderá ser utilizado para efeito de pontuação na 
proposta técnica da empresa. Neste caso, o atestado deverá constar, também, no envelope de proposta técni-
ca da empresa; 
b) Registro do responsável técnico da empresa ou instituição no Conselho Regional de Administração-CRA; 
c) Declaração do licitante que possui Site para a recepção de inscrição via internet; 
d) Declaração do licitante que possui sistema de correção de provas por leitura ótica; 
e) Declaração do licitante de que, caso venha a vencer o certame, será o responsável por elaborar e fornecer 
folha de respostas do candidato devidamente personalizada com capacidade mínima de 40 questões (para 
cada candidato inscrito no concurso); 
f) Declaração do licitante de que, caso venha a vencer o certame, será responsável pela divulgação de editais, 
gabaritos e resultados do Concurso pela internet, arcando com as despesas financeiras advindas da divulga-
ção; 
g) Declaração do licitante de que, caso venha a vencer o certame, a empresa ou instituição será responsável 
pela apresentação do sistema de recepção das inscrições, digitalização e correções das folhas respostas, por 
meio físico e demonstrado perante a Secretaria Municipal da Administração. O prazo para apresentação do 
sistema é de 02 (dois) dias, após solicitação formal da Secretaria Municipal da Administração, no horário das 
08h00 horas às 14h00 horas, de segunda a sexta-feira, em dias de efetivo expediente no órgão;  
NOTA: Os licitantes deverão apresentar DECLARAÇÕES, devidamente datadas e assinadas pelo represen-
tante legal da empresa. 
 
6.1. DAS PROPOSTAS TÉCNICAS (Peso 70):  
6.1. A PROPOSTA TÉCNICA deverá apresentar os seguintes elementos:  
6.1.1. Comprovação da EQUIPE TÉCNICA por meio do encaminhamento dos seguintes documentos: 
a) Relação nominal dos componentes da Equipe Técnica - pessoal envolvido no planejamento, organização, 
execução, processamento e resultados finais do concurso público;  
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b) Currículos dos respectivos profissionais relacionados na Equipe Técnica, os quais deverão conter identifica-
ção, escolaridade e experiência na realização de concurso público e/ou vestibulares;  
c) Cópia autenticada ou simples comprobatórias dos títulos pontuados;  
d) Cópia autenticada ou simples da anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Ficha de Regis-
tro de Empregado quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa proponente ou contratos de 
prestação de serviços dos mesmos com a empresa proponente, comprovando o vínculo de trabalho. 
e) Declaração, datada e assinada pelo respectivo profissional, declarando fazer parte da equipe técnico-
administrativa e responsabilizando-se pelas informações prestadas em seu currículo (mencionar do referido 
documento o nome da empresa e/ou instituição da qual fez ou faz parte);  
6.1.2. Os documentos exigidos nas alíneas supramencionadas deverão constar da Proposta Técnica, 
obrigatoriamente, sendo que o não atendimento do estabelecido no Termo de Referência e no Edital de 
Licitação, seja por apresentação incompleta dos documentos, ausências e/ou omissões de itens, rasuras, 
emendas ou entrelinhas, implicará na não computação dos pontos correspondentes;  
6.1.2.1. Os documentos apresentados em cópias simples, deverão ser apresentadas junto com os originais 
para serem autenticadas por membro da Comissão de Licitação, no momento da sessão e em todas as fases 
do certame, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas;  
6.1.3. A definição dos pontos relativo a Equipe Técnica será realizada mediante o somatório das pontuações, 
respeitando-se o limite de pontuação mínima, atribuída de acordo com os seguintes critérios:  
6.1.3.1. Pontuação Mínima: 42 (quarenta e dois) pontos;  
6.1.3.2. Pontuação Máxima: 80 (oitenta) pontos.  
6.1.3.3. Quadro Descritivo: 
 

PONTUAÇÃO - EQUIPE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO Formação 
Quantidade de Pontos 
por Técnico/Formação 

Máximo de Pon-
tos 

1. Banca Examinadora. Requisitos: 5 (Cinco) 
Profissionais com experiência mínima de 05 
(cinco) anos de trabalhos em realização de con-
cursos públicos ou similares ou vestibulares para 
o setor público ou privado, a ser comprovada 
através a apresentação de atestado de participa-
ção na execução satisfatória dos referidos traba-
lhos. O atestado deverá ser emitido pela pessoa 
jurídica que demandou o processo seletivo ou 
Vestibular. 

Doutorado 15 (quinze) pontos 
 
 
 
 
 
 

55,0 

Mestrado 10 (dez) pontos 

Especialização 5 (cinco) pontos 

Graduado 2 (dois) pontos 

2. 01 (um) Coordenador Geral. Requisitos: 
Possuir no mínimo, 05 (cinco) anos de experiên-
cia na coordenação de trabalhos de realização 
de concursos públicos, processos seletivos ou de 
vestibulares ou similares para o setor público ou 
privado, a ser comprovada através da apresen-
tação de atestado de participação na execução 
satisfatória dos referidos trabalhos.                                   
O atestado deverá ser emitido pela pessoa jurí-
dica que demandou o processo seletivo, no qual 
o profissional exerceu a atividade/função de 
coordenador geral. O atestado pode ser substitu-
ído por cópias autenticadas de contratos ou 
atestados e declarações autenticadas, mencio-
nando o nome do profissional que na época 
atuou em outra empresa ou instituição, mas que 
hoje mantem vínculo profissional atual no mínimo 
de 5 anos. 

Doutorado 
15 (quinze) pontos pelo 
profissional 

 
 
 
 
 
 
 
 

15,0 

Mestrado 
8 (oito) pontos pelo profis-

sional 

Especialização 
5 (cinco) pontos  pelo 

profissional 

Graduado 
2(dois) pontos  pelo profis-

sional 
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3. Coordenador de Polo - Composta por no 
mínimo 06 (seis) profissionais.  
Requisitos: Possuir experiência na coordenação 
de trabalhos de realização de concursos públi-
cos, e de vestibulares para o setor público ou 
privado, a ser comprovada através da apresen-
tação de declaração/atestado de participação na 
execução satisfatória dos referidos trabalhos, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado. 

Experiência de 
coordenação 
acima de dez 
concursos. 

2,0 (dois) pontos por pro-
fissional  

 
8,0 

 
 
 

Experiência 
acima de cinco 

concursos. 

1,0 (um) pontos por profis-
sional 

Experiência até 
3 concursos. 

0,5 (meio) ponto por pro-
fissional 

4. Equipe de Apoio - Composta de no mínimo 
05 (cinco) profissionais.  
Requisitos: Possuir graduação plena, a ser com-
provada mediante diploma de nível superior 
reconhecido pelo MEC e experiência na execu-
ção de trabalhos de realização de concursos 
públicos, processos seletivos e de vestibulares 
para o setor público ou privado, a ser comprova-
da através da apresentação de atestado de 
participação na execução satisfatória dos referi-
dos trabalhos. O atestado deverá ser emitido 
pela pessoa jurídica que demandou o processo 
seletivo, no qual o profissional exerceu a ativida-
de/função de equipe de apoio. 

Experiência 
acima de 5 
concursos. 

0,5 (zero virgula cinco) 
ponto por profissional 

2,0 Experiência 
acima de 3 
concursos. 

1,0 (um) ponto por profis-
sional 

Experiência até 
3 concursos. 

2,0 (dois) pontos por pro-
fissional 

TOTAL DE PONTOS PARA EQUIPE TÉCNICA 80 

NOTA: Os participantes da Equipe Técnica poderão pontuar em apenas uma titulação por profissional, a que for maior 
apresentada (itens 1. (Banca Examinadora); 2. (Coordenador Geral); 3. (Coordenador de Polo) ou 4. (Equipe de Apoio). 
Os atestados/Declarações, fornecidos por pessoa jurídica de direito privado, deverão ter assinatura com firma reconhe-
cida em cartório. 

6.1.4. A definição dos pontos relativo a experiência da EMPRESA ou INSTITUIÇÃO será realizada mediante o 
somatório das pontuações, respeitando-se o limite de pontuação mínima, atribuída de acordo com os seguintes 
critérios:  
6.1.4.1. Pontuação Mínima: 42 (quarenta e dois) pontos;  
6.1.4.2. Pontuação Máxima: 80 (oitenta) pontos.  
6.1.4.3. Quadro Descritivo: 
 

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA / INSTITUIÇÃO 

ITEMS TIPOLOGIA DO CONCURSO 
NÚMERO DE 

CANDIDATOS 

QUANT. DE PON-
TOS POR CON-

CURSO 

MÁXIMO DE PON-
TOS 

01 

Concurso Público ou Processo 
Seletivo congênere para cargo 
público de nível Superior e Mé-
dio para recrutamento e seleção 
de pessoal para os Municípios. 

 

De 5.000 a 12.500 
candidatos 

5,0 

35,0 De 12.501 a 20.000 
candidatos 

10,0 

Acima de 20.000 
candidatos 

20,0 

02 

Concurso Público ou Processo 
Seletivo congênere para cargo 
público de nível Fundamental. 
Para recrutamento e seleção de 
pessoal na realização em muni-
cípios. 

De 5.000 a 12.500 
candidatos 

2,0 

30,0 De 12.501 a 20.000 
candidatos 

8,0 

Acima de 20.000 
candidatos 

15,0 

03 
Concurso Público ou Processo 
Seletivo ou Vestibulares para 

De 5.000 a 12.500 
candidatos 

1,5 
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cargo ou emprego ou vaga em 
Empresa ou órgão Público ou  
Empresa Privada. 

De 12.501 a 20.000 
candidatos 

3,5 
 

15,0 

Acima de 20.000 
candidatos 

 5,00 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 80,0 

NOTAS: 1) Cada atestado valerá uma única vez, sendo avaliado pelo maior número de candidatos; 2) Serão con-
siderados concursos públicos os processos seletivos que atendam ao disposto no art. 37, inciso II da Constituição 
Federal; art. 44, inciso II da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e alterações e da Portaria nº 438, de 28 de 
maio de 1998; 3) A Comprovação de experiência em elaboração de provas, organização e processamento de 
resultados em concurso público, processo seletivo para cargo ou emprego público ou vestibular, indicando institui-
ção, número de candidatos inscritos no referido concurso e ano de realização por meio de atestados fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, se fornecidos por pessoa jurídica de direito privado, ter assinatura 
com firma reconhecida em cartório; 4) O atestado pode ser substituído por cópias autenticadas de contratos ou 
atestados e declarações autenticados, mencionando o nome do profissional que na época atuou em outra empresa 
ou instituição, mas que hoje mantem vínculo profissional atual de no mínimo 05 anos. 

 

6.1.5. A aferição da NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA analisada será feita por meio do somatório dos pontos 
da EQUIPE TÉCNICA e da EXPERIÊNCIA DA EMPRESA OU INSTITUIÇÃO, respeitando-se os limites máxi-
mos e mínimos estabelecidos neste Termo de Referência, conforme fórmula que segue: 
 
NPT = (ET) + (EE) 
                  16 
Onde: NPT = Nota da Proposta Técnica  
            ET= Pontuação da Equipe Técnica  
            EE= Pontuação da Experiência da Empresa  
            16 = Divisor  
 
6.1.6. Serão considerados classificados e habilitados à fase de julgamento das Propostas Financeiras apenas 
os licitantes que tenham atingido a pontuação mínima estabelecida para cada um dos itens relativos à EQUIPE 
TÉCNICA e a EXPERIÊNCIA DA EMPRESA OU INSTITUIÇÃO. 
 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS – (Peso 30)  
7.1. As licitantes deverão apresentar proposta financeira informando valor unitário e global, de acordo com o 
objeto, consignando claramente o preço final relativo ao objeto licitado, expressa com apenas duas casas após 
a vírgula, em reais, datada, assinada, contendo a razão social da empresa, número do CNPJ, endereço e tele-
fone;  
7.1.1. Não serão aceitas propostas opcionais ou condicionais, sendo desconsideradas as propostas que conti-
verem rasuras, emendas, ressalvas, borrões ou entrelinhas, que possam suscitar dúvidas, especialmente em 
se tratando de valores, assim como não serão consideradas as propostas que desatenderem a qualquer exi-
gência contida no Termo de Referência e no Edital de Licitação; 
7.2. As taxas a serem cobradas pela CONTRATADA aos candidatos, não poderão ser superiores aos PRE-
ÇOS MÉDIOS, apurado na cotação de preços pela CONTRATANTE e obedecendo aos seguintes níveis Fun-
damental,  Médio e Superior; 
7.3. A proposta financeira indicará o valor Unitário (preço médio obtido através da somatória dos valores da 
taxa de inscrição de todos os níveis: fundamental, médio e superior, dividido por 3) e valor global estimado 
(Valor Unitário multiplicado pelo número estimado de candidatos inscritos), para a execução dos serviços 
licitados, conforme condições contidas no Edital; 
7.4. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da sua 
apresentação;  
7.5. As Propostas financeiras serão avaliadas de acordo com os preços ofertados pelos licitantes, sendo atribu-
ída a Nota Financeira em função da seguinte formula: 
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NF =  MP  x 10 
P 

 Onde: NF = Nota Financeira  
             MP = Menor Preço das Propostas Financeiras Apresentadas  
                 P = Preço da Proposta Financeira Analisada 
 
7.6. Na formulação da proposta, ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por 
extenso, será levado em conta este último; 
7.7. Entende-se que no valor global dos serviços cotados na Proposta de Preços estão inclusos todos os cus-
tos e despesas decorrentes de salário, encargos sociais, previdenciário e trabalhista, transportes de qualquer 
natureza, materiais e equipamentos utilizados, impostos, taxas de qualquer natureza e quaisquer outros custos 
que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento do objeto;  
7.8. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares 
em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresenta-
dos;  
7.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências do Termo de Referên-
cia e do Edital de Licitação ou que consignarem valor global superiores aos valores assinalados neste Termo 
de Referência e no Edital de Licitação ou, ainda, com preços manifestamente inexequíveis, assim considera-
dos aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que 
os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatí-
veis com a execução do objeto da licitação;  
7.10. A classificação final dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada (MP) das valorizações 
da Proposta Técnica (peso 70) e da Proposta de Preço (peso 30) através da seguinte fórmula:  

 
MPF = (NPT x 70)+(NF x 30) 

         100 
 Onde: MPF = Média Ponderada Final  
 
          NPT = Nota da Proposta Técnica     
                70 = Peso Atribuído à Proposta Técnica  
                NF = Nota Financeira  
                 30 = Peso Atribuído à Proposta Financeira  
                 100 = Divisor 
 
7.11. Será considerada vencedora a licitante que atender a todas as condições do Termo de Referência e do 
Edital de Licitação e obtiver a maior pontuação apurada pela Média Ponderada Final definida acima;  
7.12. A classificação será por ordem decrescente do maior número de pontos apurados do resultado pondera-
do a ser alcançado com a média das propostas técnicas e de preço, na Comissão de Licitação, de acordo com 
os critérios previstos neste Termo de Referência e no Edital de Licitação; 
7.13. O critério para o desempate entre os concorrentes que participarem do certame que alcançarem pontua-
ções iguais, se dará através de sorteio, em ato público, nos termos do art. 45, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8. DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO:  
8.1. A licitante vencedora deverá realizar reunião inicial com a Comissão do Concurso, no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, contados da data de publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado do Pará, 
oportunidade em que serão apresentadas as regras que disciplinarão o concurso, bem como todos os instru-
mentos normativos, conteúdos, regras de inscrição, isenção e demais informações que deverão ser usadas 
para compor o edital e o documento de planejamento;  
8.2. A instituição contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data 
de realização da reunião inicial, a minuta do edital do concurso, a qual será submetida à apreciação da Comis-
são do Concurso, assim como o descritivo do planejamento de sua realização, a ser definido conforme normas 
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regulamentadoras pertinentes à espécie, discriminando todos os prazos em que as etapas do concurso deve-
rão ser executadas e demais aspectos necessários, não podendo ultrapassar o limite de 60 (sessenta dias). 
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;  
8.3. O conteúdo programático será oportunamente elaborado pela contratada, o qual deverá ser aprovado 
previamente pela Comissão do Concurso e comporá o edital de abertura em anexo inerente;  
8.4. A segurança do evento, bem como o sigilo necessário nas fases de preparação, serão de responsabilida-
de da contratada, sem prejuízo que a contratante diligencie com órgãos da segurança pública em reforço; 
8.5. O Edital do Concurso poderá organizar para melhor aplicação das provas a realização por cargos lotados 
por secretarias, obedecendo a seguinte ordem cronológica: em primeiro momento aplicação das provas do 
magistério, apoios pedagógicos e afins, dos cargos a serem lotados na Secretaria da Educação; em segundo 
momento, aplicação das provas dos cargos da área de saúde e afins, dos cargos a serem lotados na Secreta-
ria da Saúde e da Secretaria de Assistência Social e no terceiro e último momento, aplicação das provas de 
todas as áreas e afins, dos cargos a serem lotados nas demais Secretarias.   
   
9. DOS EDITAIS E DA DIVULGAÇÃO:  
9.1. Todos os editais deverão ser submetidos à apreciação da Contratante, a qual providenciará a publicação 
de todos os atos necessários ao regular desenvolvimento do concurso, em especial os relacionados a/ao:  
                 9.1.1. Abertura das inscrições; 
                 9.1.2. Convocação para todas as etapas do concurso; 
                 9.1.3. Resultados finais das provas; 
                 9.1.4. Divulgação dos resultados da avaliação dos recursos;  
                 9.1.5. Resultado da análise dos pedidos de isenção das inscrições;  
                 9.1.6. Convocação para inspeção médica dos candidatos com deficiência;  
                 9.1.7. Divulgação dos resultados da avaliação dos recursos; e 
                 9.1.8. Resultado final.  
9.2. Nos editais do concurso constarão expressamente o nome dos membros da banca examinadora, com a 
publicação ampla de todos os atos administrativos do certame;  
9.3. A contratada também fará as publicações aqui referidas no seu sítio eletrônico de acompanhamento do 
concurso. 
 
10. DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO:  
A contratada deverá elaborar e disponibilizar em seu endereço eletrônico o edital do concurso e respectivo 
boleto para pagamento bancário por meio de código de barras, bem como ficha de inscrição.  
 
11. DAS INSCRIÇÕES, DO VALOR E DA ESTIMATIVA DE INSCRITOS:  
11.1. As inscrições para o concurso público deverão ser abertas pelo período de 20 (vinte) dias úteis e serão 
realizadas exclusivamente por meio da internet, no endereço eletrônico da vencedora da licitação, disponível 
24 horas, ininterruptamente, durante todo o período de inscrição, cujo pagamento será feito via boleto bancário 
emitido no ato da inscrição;  
11.2. No boleto de pagamento da inscrição deverão constar os dados da CONTRATANTE e os recursos oriun-
dos das inscrições serão depositados na Conta Única da Contratante, vedado o repasse direto à empresa 
contratada; 
11.4. Estima-se um número de inscritos de 26.540 (vinte e seis mil quinhentos e quarenta);  
11.4.1. A estimativa de inscrições de que trata este Termo de Referência foi obtida pelo total de vagas oferta-
das para todos os níveis, com base na média dos números de candidatos inscritos, nos seguintes termos: 

 Estimativa de Inscrições: 2.654 (Vagas Ofertadas) X (multiplicado) pela média (10) de inscritos para 
cada vaga (2.654 X 10 = 26.540) 

11.5. Mesmo que o número de inscrições exceda o número estimado no item anterior, a empresa contratada 
receberá integralmente os valores excedentes. Contudo, a empresa deverá estar preparada para executar o 
concurso, ainda que o número de inscritos seja inferior ao estimado neste Termo de Referência, não cabendo 



 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

questionamentos futuros quanto ao valor recebido e estando ciente que o valor recebido será proporcional ao 
número de inscritos; 
11.6. O valor para a taxa de inscrição ao Concurso Público para seleção aos cargos dos respectivos níveis, 
não poderá ser superior ao preço médio cotado pela administração (para todos os níveis), já incluídos todos os 
custos; 
11.7. O valor total para atender a presente despesa, será o disposto no edital e seus anexos, o qual deverá ser 
estimado com base na Pesquisa de mercado realizada pela Administração Municipal, junto a empresas do 
ramo, para realização de concursos dessa natureza, de acordo com o disposto no Termo de Referência; 
11.7. Não serão aceitos depósitos bancários ou qualquer forma de transferência em favor da empresa ou insti-
tuição como forma de pagamento da taxa de inscrição, que deverá ser feita exclusivamente por meio do boleto 
de pagamento. 
 
12. DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS:  
12.1. 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 candida-
tos com deficiência, e sinalização para orientar a movimentação dos candidatos no dia das provas;  
12.2. Os locais indicados para a aplicação das provas devem ser, antes de confirmados juntos aos candidatos, 
submetidos à Comissão do Concurso, com endereço completo de cada local, para avaliação quanto ao aspec-
to de localização e acesso, considerando-se a utilização de transporte coletivo pelos candidatos; 
12.3. Todos os locais deverão dispor de banheiros femininos e masculinos, inclusive adaptados a necessida-
des especiais, bebedouros coletivos, iluminação e ventilação adequada e a contratante disponibilizará todos os 
espaços possíveis para a realização das provas, dentro de sua área urbana. E se houver necessidade para 
mais espaços poderá ser utilizado dentro da área metropolitana (que abrange as cidades de Marituba, Ananin-
deua e Belém-PA) que serão solicitados pela contratante aos órgãos públicos em parceira com a contratada; 
12.4. Em cada local de prova deve haver, pelo menos, uma sala específica para lactantes. 
 
13. DAS ETAPAS:  
13.1. O Concurso Público compreenderá das seguintes etapas:  
13.1.1. 1ª Etapa - Provas objetivas - a quantidade e peso de cada questão será definida no edital do concurso;  
13.1.2. 2ª Etapa - Provas Práticas para os cargos de Motorista; Operador de máquinas e equivalente, Agente 
de Trânsito e Guarda Municipal, os quais terão caráter eliminatório e Avaliação de títulos para os cargos do 
magistério em caráter classificatório a ser devidamente esclarecido a sua pontuação máxima no edital do con-
curso;  
13.1.3. Os cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal, após o resultado final, se submeterão a um curso 
preparatório de caráter eliminatório, respeitando ordem classificatória das provas anteriores. Para a Guarda 
Municipal deverão ser obedecidas as disposições da Lei Municipal nº 316, de 23 de dezembro de 2015 e alte-
rações; 
13.2. Todas as etapas serão realizadas em local, dia e horário divulgados com antecedência de no mínimo 08 
(oito) dias; 
13.3. Os horários para aplicação das provas devem considerar, de preferência:  
A) – Manhã: para os cargos de nível fundamental; 
B) - Tarde: para os cargos de nível superior e médio. 
 
14. DAS PROVAS OBJETIVAS: 
14.1. As provas objetivas serão realizadas simultaneamente para os mesmos cargos e deverão conter ques-
tões inéditas que serão elaboradas pela banca examinadora, previamente designada pela contratada, altamen-
te especializadas e responsáveis pela avaliação do conhecimento e habilidades dos candidatos, abrangendo 
as capacidades de compreensão, aplicação, análise e avaliação, devendo valorizar o raciocínio e privilegiar a 
reflexão sobre a memorização e a qualidade sobre a quantidade;  
14.2. As provas objetivas deverão ter questões de múltiplas escolhas, com 05 (cinco) alternativas cada. Com 
mínimos de 40 questões; 
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14.3. A contratada deverá elaborar provas especiais para candidatos com deficiência, indicados no formulário 
de inscrição;  
14.5. Os membros das bancas devem elaborar, de forma isolada, as questões de modo a assegurar que ne-
nhum deles obtenha conhecimento do conteúdo global a ser aplicado; 
14.6. As questões elaboradas deverão ser submetidas a uma banca de críticos composta por profissionais 
distintos da banca de elaboração, para verificação da correta formulação das questões;  
14.7. A contratada deverá comparar os gabaritos fornecidos pela banca de elaboração com os gabaritos da 
banca de críticos e, em caso de divergências, a banca de elaboração deverá reformular a questão;  
14.8. As questões elaboradas deverão compor um banco que permita o seu embaralhamento aleatório, por 
sistema de processamento computadorizado;  
14.9. Deverá ser adotado mecanismo de segurança de identificação do candidato que permita à contratada, no 
momento da convocação para a posse, a análise e emissão de laudo técnico para comprovar se o candidato é 
o mesmo que realizou a prova;  
14.10. As folhas de respostas das questões das provas objetivas deverão ser personalizadas e identificadas 
por meio do mecanismo de segurança;  
14.11. As folhas de respostas das questões das provas objetivas deverão ser adequadas ao sistema de corre-
ção e avaliação por meio de leitura ótica e sistema de processamento de dados;  
14.12. O preenchimento e a assinatura do candidato da folha de respostas serão feitos, obrigatoriamente, com 
caneta esferográfica com tinta azul ou preta;  
14.13. O caderno de questões e as folhas de respostas das provas deverão ser produzidos em impressora de 
alto desempenho, que garantam a qualidade de impressão e a legibilidade, utilizando no corpo do texto uma 
fonte de, no mínimo, dez pontos;  
14.14. A correção das provas de títulos para o magistério deverá obedecer a critérios de imparcialidade e de 
impessoalidade;  
14.15. Os cadernos de provas e as folhas de respostas deverão conter todas as instruções necessárias à reali-
zação da prova;  
14.16. A contratada deverá montar, imprimir, conferir, embalar e lacrar os cadernos de questões, produzidos 
em quantidade suficiente às necessidades do concurso público; 
14.17. Todo material impresso deve ser produzido em parque gráfico próprio ou contratado, com acesso restri-
to à equipe da contratada, vedado qualquer meio de comunicação externo;  
14.18. Os gabaritos das provas objetivas deverão ser divulgados nos endereços eletrônicos da contratada, 
conforme data a ser oportunamente definida. 
 
15. DO PESSOAL E DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
15.1. 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 cur-
sos preparatórios para concursos;  
15.2. A contratada deverá selecionar e treinar profissionais em número suficiente que garanta o atendimento 
aos candidatos, em cada etapa do concurso;  
15.3. Deverá, ainda, selecionar e capacitar os fiscais, que atuarão na aplicação dos instrumentos de avaliação, 
inclusive com treinamento específico para proceder à identificação dos candidatos; 
15.4. A contratada deverá dimensionar e disponibilizar as equipes para aplicação das provas, compondo-a com 
a seguinte estrutura mínima:  
          15.4.1. Fiscais em número suficiente, proporcional ao número de inscritos, sendo, no mínimo, 02 (dois) 
por sala;  
          15.4.2. 01 (um) fiscal para cada banheiro, munido de detector de metal;  
          15.4.3. Fiscais em número suficiente para acompanhar os candidatos ao banheiro e ao bebedouro;  
          15.4.4. Fiscais em número suficiente para recebimento de aparelhos eletrônicos;  
          15.4.5. 01 (um) profissional da área da saúde para o dia das provas nos locais que receberá aviso e 
onde ficarão disponibilizados nas suas unidades de saúde mais próximas;  
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          15.4.6. Serventes em número suficiente para cada local de prova;  
          15.4.7. Seguranças em número suficiente para cada local de prova;  
          15.4.8. 01 (um) coordenador por local de prova;  
          15.4.9. 01 (um) coordenador geral de prova que represente a instituição contratada perante a Comissão 
do Concurso, a partir da publicação do Edital de Abertura de Inscrições até a homologação do concurso;  
15.5. As salas de aplicação de concurso não poderão comportar mais de 40 alunos por sala. Salvo se houver 
espaço com cadeiras suficientes para a aplicação e comodidade dos candidatos; 
15.6. Dispor de Assessoria Técnica, Jurídica e Linguística em todas as etapas do concurso, para fins de elabo-
ração de editais, comunicados, instruções aos candidatos e demais documentos necessários;  
15.7. A Comissão do Concurso se reserva o direito de avaliar o currículo de cada membro proposto pela licitan-
te, aceitando ou não, total ou parcialmente, devendo a contratada apresentar lista nominativa destes profissio-
nais; 
15.8. Caso não haja aceitação dos membros inicialmente indicados, total ou parcialmente, a contratada deverá 
providenciar a sua substituição no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.  
 
16. DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA:  
16.1. As áreas internas da contratada onde serão elaboradas as provas deverão possuir acesso restrito, veda-
do qualquer tipo de comunicação externa, devendo ser utilizados computadores não conectados às redes 
interna e externa;  
16.2. Os cadernos de provas deverão ser impressos, lacrados e acondicionados em envelopes de plástico 
opaco, com lacre inviolável, devendo ser guardados em ambiente seguro da instituição contratada, com ante-
cedência de 01 (um) dia da aplicação das provas;  
16.3. O local de impressão das provas deverá ser vigiado 24 horas pela empresa ou a instituição vencedora, 
não permitindo estranho a ter acesso ao local e assegurando somente as pessoas autorizadas ao local e se 
responsabilizando até que ocorra a homologação do concurso;  
16.4. O material de aplicação das provas deverá estar acondicionado em malotes de lona inviolável, devida-
mente 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;  
16.5. Deverá ser proibido, nos locais de aplicação das provas, o acesso de candidatos portando qualquer tipo 
de equipamento eletrônico;  
16.6. A contratada deverá utilizar detectores de metais nas salas de aula, onde os objetos eletrônicos deverão 
ser guardados em sacos plásticos lacrados e identificados; 
16.7. 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, devendo DECLARAR que possui cofre de segurança para a guarda de todo o material de 
prova; 
16.8. A Comissão do Concurso poderá realizar diligência, antes da assinatura do contrato, para verificar a 
capacidade técnico-operacional da instituição.  
 
17. DO CRONOGRAMA:  
O cronograma de execução do concurso público será estabelecido por acordo entre as partes. Após a aprova-
ção do cronograma de execução, em caso de eventuais atrasos no cumprimento dos prazos, ocorridos inde-
pendentemente da vontade das partes, será feita a compensação em número de dias de atraso.  
 
18. DO ATENDIMENTO E GARANTIAS AOS CANDIDATOS:  
18.1. Deverá ser assegurada a total transparência, lisura, impessoalidade e objetividade na realização de todas 
as etapas do concurso;  
18.2. A contratada deverá colocar à disposição dos candidatos equipe treinada de atendimento, a fim de orien-
tá-los em todas as etapas do concurso, por meio de e-mail, fax, telefone, ou carta ou pessoalmente, sem qual-
quer cobrança pelas informações prestadas aos candidatos;  
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18.3. Os questionamentos formulados pelos candidatos deverão ser respondidos em, no máximo, 02 (dois) 
dias úteis;  
18.4. A contratada deverá encaminhar comprovante de inscrição a ser emitido via site e o edital de convocação 
para a realização das provas a todos os candidatos inscritos, contendo: nome, número do documento de iden-
tidade, local de realização das provas, número de inscrição, característica da vaga (ampla concorrência ou 
reservada a portadores de deficiência e afrodescendentes) e o cargo correspondente;  
18.5. Os cartões deverão ser retirados por meio do endereço eletrônico da organizadora;  
18.6. Deverá ser disponibilizado no endereço eletrônico da contratada o local de provas por número de inscri-
ção, CPF ou RG de candidato, permitindo obter informações idênticas às contidas no cartão de que trata o item 
18.4; 
18.7. Será garantido o direito à mulher de proceder à amamentação, com lactente de até 06 (seis) meses, em 
espaço adequado com uma acompanhante, que permanecerá com a criança durante a feitura da prova, sendo 
que o tempo despendido para amamentação seja compensado durante a realização da prova em igual perío-
do;  
18.8. Deverá ser mantida a garantia de tratamento diferenciado aos candidatos com deficiência, tais como: 
viabilização dos instrumentos, pessoas e prazos necessários à realização das provas, prorrogando-se o tempo 
da prova de acordo com a dificuldade demonstrada, se for o caso. 
 
19. DO DESLOCAMENTO, TRANSPORTE, POSTAGEM, TAXA BANCÁRIA, ENCARGOS, IMPOSTOS E 
OUTROS:  
A contratada arcará com todas as despesas decorrentes do deslocamento do pessoal de apoio, de coordena-
ção e fiscalização, de transporte de todo o material relativo ao concurso, de postagem de comunicados, de 
taxas e tarifas bancárias, bem como encargos e impostos e outras despesas.  
 
20. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
20.1. A contratada deverá dispor de profissionais legalmente habilitados para receber, analisar e responder aos 
eventuais recursos administrativos e ações judiciais interpostas por candidatos ou por terceiros (pessoas físi-
cas ou jurídicas, públicas ou privadas), referentes ao concurso público; 
20.2. A interposição de recursos dar-se-á por meio de formulário próprio, disponível no endereço eletrônico da 
contratada, protocolado na sede da Contratada ou no local de sua representação;  
20.3. As situações nas quais será admitido recurso serão oportunamente definidas pela contratada em conjun-
to com a Comissão do Concurso do Município de Marituba-PA.  
 
21. DOS RESULTADOS:  
21.1. Efetuadas as correções, a contratada deverá encaminhar diretamente a Administração Municipal de Mari-
tuba-PA as listagens de candidatos, com os resultados das provas, em 02 (duas) vias, impressas e em meio 
magnético, compatível com a plataforma Windows, conforme discriminado a seguir:  
     A) Habilitados, (classificados e aprovados), em ordem alfabética, por cargo, contendo: número de inscrição, 
nome, número do documento de identidade e classificação;  
     B) Habilitados, (classificados e aprovados), em ordem de classificação, por cargo, contendo os mesmos 
dados da lista anterior;  
     C) Lista de escores e notas: relação de candidatos inscritos, em ordem alfabética contendo número de 
inscrição, nome, número do documento de identidade, notas das provas, total de pontos e classificação;  
     D) Listas individuais dos portadores de deficiência habilitados em ordem alfabética, por cargo, contendo 
número de inscrição, nome, número do documento de identidade e classificação;  
     E) Listas individuais dos portadores de deficiência habilitados em ordem classificatória, por cargo, contendo 
número de inscrição, nome, número do documento de identidade e classificação;  
     F) Relação dos candidatos habilitados, por cargo, em ordem alfabética, com endereço, telefone e e-mail;  
     G) Estatística dos inscritos, presentes, ausentes e habilitados.  
21.2. Todos os resultados dos candidatos, com busca por número de inscrição, RG e/ou CPF, deverão ser 
disponibilizados no endereço eletrônico da contratada. 
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22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
22.1. Exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, através da Comissão do Concurso, devidamente 
designada, a qual competirá:  
22.1.2. Comunicar a empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução dos 
serviços e no caso de imperfeições, fixar prazo para Correção;  
22.1.3. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das 
normas e condições estabelecidas no contrato;  
22.1.4. Efetuar o pagamento, através da Tesouraria Municipal à empresa ou Instituição CONTRATADA, medi-
ante valor estipulado, dentro do prazo estabelecido;  
22.1.5. 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 responsabili-
dade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o mesmo; 
22.1.6. Fornecer, à contratada, os documentos e informações necessárias à perfeita execução do contrato.  
 
23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
23.1. Caberá à contratada realizar o concurso público e garantir a completa e efetiva consecução do objetivo 
explicitado no Termo de Referência, com a observância da legislação e do Regulamento do concurso e, ainda, 
das disposições que se seguem:  
23.1.1. Iniciar os serviços, objeto do contrato, assim considerado como início da execução dos serviços a reali-
zação de reunião inicial em até 10 (dez) dias corridos após a data de publicação do seu extrato no órgão da 
Imprensa Oficial, apresentando:  
          A) Cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação da Comissão do Concurso Público, onde este-
jam discriminados todos os prazos em que as etapas do concurso devem ser executadas; 
          B) Planejamento preliminar, a ser submetido à apreciação da Comissão do Concurso, discriminando e 
detalhando todos os procedimentos a serem adotados relativamente a elaboração de editais e divulgação, 
inscrições de candidatos, inclusive portadores de deficiência, cadastramento dos candidatos, seleção dos pro-
fissionais que comporão a banca examinadora, critérios para elaboração de conteúdos e questões das provas, 
confecção dos cadernos de provas e folhas de resposta, reprodução do material, logística para a aplicação das 
provas, aplicação das provas, métodos de segurança a serem empregados para a elaboração das provas, para 
a identificação dos candidatos e para a aplicação das provas, avaliação das provas, divulgação dos resultados 
das provas, encaminhamento de recursos, apreciação dos recursos, serviços de informação e apoio aos can-
didatos.  
23.2. Prestar pronto atendimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas) 
no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso, tornando disponíveis para tanto: pesso-
as, linha telefônica, correio eletrônico (e-mail), fac-símile, internet, correspondência e outros; 
23.3. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando-se pela divulgação, direta ou 
indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que comprometam a sua realização;  
23.4. Designar responsáveis pela instauração e condução do processo seletivo; 
23.5. Especificar os conteúdos das provas de conhecimentos básicos e específicos;  
23.6. Elaborar provas especiais para candidatos portadores de necessidades especiais, indicadas no formulá-
rio de inscrição;  
23.7. Elaborar o Edital do Concurso, inclusive quanto ao conteúdo programático que deve ser completo e atual; 
23.8. Disponibilizar escritório local no Município de Marituba-PA, com internet, telefone, correio eletrônico a ser 
utilizado e toda a estrutura necessária ao bom andamento de certame;  
23.9. Apresentar a Comissão do Concurso, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma acima menciona-
do, as relações de candidatos aprovados e classificados no concurso; 
23.10. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas para a contratação;  
23.11. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do contrato, correndo 
a expensas da contratada, as correspondentes despesas no todo ou em parte, de serviços em que se verificar 
vícios, defeitos ou incorreção durante ou após sua prestação; 
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23.12. Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, 
acidentária e os demais custos diretos e indiretos, assim como por encargos relativos à alimentação, transporte 
e outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da relação de emprego do pessoal que venha a ser 
contratado para a execução de serviços incluídos no objeto do contrato; 
23.13. Solicitar a prévia e expressa aprovação da Contratante quanto aos procedimentos a serem adotados e 
características do certame, em todas as suas etapas; 
23.14. Assegurar todas as condições para que a Comissão do Concurso Público fiscalize a execução do con-
trato;  
23.15. Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso público, arcando com 
todos os ônus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa;  
23.16. Caberá à contratada, dentre outros:  
          23.16.1. Deferir e indeferir as inscrições;  
          23.16.2. Emitir parecer de deferimento e indeferimento, preliminarmente, as inscrições para concorrer a 
vagas reservadas a candidatos com deficiência, com condições especiais e com hipossuficiência econômica;  
          23.16.3. Emitir os documentos de confirmação de inscrições;  
          23.16.4. Elaborar, revisar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas de seleção; 
          23.16.5. Prestar informações sobre o certame;  
          23.16.6. Elaborar comunicados, formulários, cadastros e listagens; 
          23.16.7. Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas no concurso, 
mantendo o seu conteúdo no mais integral e absoluto sigilo, tornando-o inacessível a toda e qualquer pessoa 
que venha a ter envolvimento direito ou indireto no processo, bem como mantendo processo interno suficiente 
para manter a segurança da inviolabilidade das questões a serem aplicadas. O processo de recebimento dos 
arquivos digitais para impressão deverá obedecer a rigoroso controle de inviolabilidade do seu conteúdo, de 
forma a impedir o sucesso de qualquer tentativa de obtenção de cópia, total ou parcial, que venha(m) a tornar 
pública(s) a(s) questão(ões); 
          23.16.8. A Contratada deverá ainda, providenciar: Pessoal para segurança e aplicação das provas; soli-
citar os espaços disponíveis pela contratante concernente aos locais que serão utilizados à aplicação das pro-
vas;  
          23.16.9. Coordenar, sob sua inteira responsabilidade, a aplicação e correção das provas objetiva, dis-
cursiva e a fase de títulos; 
          23.16.10. Assegurar vista da prova individualizada e corrigida, da grade de resposta, do gabarito e do 
cartão de resposta, por sistema informatizado, ao candidato que desejar recorrer; 
          23.16.11. Receber, analisar e responder aos recursos administrativos interpostos por candidatos; 
          23.16.12. Entregar o resultado de todas as provas a Comissão do Concurso; 
          23.16.13. Guardar, em local apropriado, as folhas de respostas, as folhas de frequência e as demais 
planilhas de todos os candidatos, bem como o exemplar das provas objetivas e prático-discursivas aplicadas 
no concurso, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da homologação do concurso público, podendo ser 
destruídas posteriormente; 
          23.16.14. Promover a divulgação do concurso em diferentes mídias, devendo necessariamente fazê-lo 
em 02 (dois) jornais de circulação estadual, com a frequência mínima de 01 (uma) vez por semana, a partir da 
publicação do Edital de Abertura de Inscrições até o encerramento das inscrições; 
          23.16.15. Obedecer rigorosamente ao cronograma de execução do Concurso;  
          23.16.16. Zelar pelas condições de segurança e pela integridade física dos candidatos nos locais de 
prova durante toda a realização; 
           23.16.17. Deverão ser proibidos, nas salas em que serão aplicadas as provas, o acesso de candidatos 
portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, a exemplo de máquinas calculadoras e agendas eletrônicas 
ou similares, telefone celular, BIP, Pager', I-Pod, gravador ou qualquer outro receptor de mensagens.  
 
24. DO PRAZO DE VIGÊNCIA:  
O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei. 
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25. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO:  
25.1 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será realizado em 03 (três) parcelas, de acordo com 
as etapas realizadas do concurso público, após a entrega de relatório de realização da etapa e fatura / nota 
fiscal, devidamente atestada pela Comissão de Concurso, e obedecerá ao seguinte cronograma de desembol-
so:  
          25.1.1. 1ª Parcela, no percentual de 40% (quarenta por cento), calculada sobre o valor total do contrato, 
cinco dias após a homologação das inscrições;  
         25.1.2. 2ª Parcela, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do contrato, 
cinco dias antes da aplicação das provas escritas;  
         25.1.3. 3ª Parcela, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do contrato, após 
a homologação e divulgação do resultado final do concurso e entrega de Relatório Final dos Trabalhos, abor-
dando todas as questões relacionadas com o concurso público, desde o seu planejamento até a divulgação 
dos resultados finais; 
25.2. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome da contratada, em moeda 
corrente nacional, mediante ordem bancária, em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condi-
ções estabelecidas no instrumento convocatório, e ocorrerá até o 5º (quinto) dia subsequente ao devido atesto, 
que deverá ser efetuado pela Comissão de Concurso em até 02 (dois) dias úteis após a apresentação dos 
documentos de cobrança. 
 
26. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com outra pessoa jurídica, desde que sejam obser-
vados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam manti-
das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.  
 
27. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  
27.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Con-
tratada se:  
          27.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contra-
tação;  
         27.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
         27.1.3. Fraudar na execução do contrato;  
         27.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;  
         27.1.5. Cometer fraude fiscal; 
          27.1.6. Não mantiver a proposta.  
27.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
          27.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a Contratante; 
          27.2.2. Multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 
          27.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecu-
ção total do objeto;  
         27.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  
         27.2.5. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Municipal opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  
         27.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública com o consequente descredenci-
amento no SICAF e CRC Pará pelo prazo de até cinco anos; 
         27.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto per-
durarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria auto-
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ridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 
prejuízos causados; 
27.3. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:  
         27.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 
          27.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
          27.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados; 
27.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegu-
rará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999 e alterações; 
27.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade;  
27.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF/CRC Pará.  
 
28. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
O acordado será devidamente empenhado e pago pela contratante a contratada conforme a previsão de 
dotação orçamentária e disponibilidade de recurso, de acordo com a disponibilidade originária de recurso no 
edital. 
 
29. DOS CASOS OMISSOS: 
Os casos omissos serão solucionados diretamente pela Comissão do Concurso, devidamente designada por 
Portaria do Senhor Prefeito, observados os preceitos de direito público e as disposições das leis que regem a 
matéria.                                                            
 
Marituba-PA, 20 de julho de 2017. 

 
 

 
Larissa Pina Soares 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos/SEMAD 
 

De Acordo: 
 

Laurieth Barros Lemos 
Secretária Municipal de Administração
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ANEXO II 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
CREDENCIADO: 
 
Nome:___________________________________________________________________________________ 
 
Nacionalidade:___________________________________Estado Civil:________________________________ 
 
Endereço:_______________________________________Profissão: _________________________________ 
 
Nº da Identidade:__________________________________CPF: ____________________________________ 
 
 
EMPRESA CREDENCIADORA: 
 
Nome: ___________________________________________________________________________________ 
 
Endereço: ________________________________________________________________________________ 
 
CNPJ/MF: _______________________________________Inscr. Estadual: ____________________________ 
 
 
Através deste instrumento de credenciamento, a empresa acima descrita, nomeia o CREDENCIADO acima 

qualificado, para ser seu representante na Concorrência Pública Nº X/XXXXXXXX-XX - CP/PMM/SEMAD, 

promovida pela Secretaria Municipal de Administração, conferindo-lhe todos os poderes necessários para a 

prática dos atos licitatórios previstos na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, podendo o mesmo tudo 

assinar e requerer, em especial, protestar, ingressar com recursos, receber notificações, abdicar de direitos e, se 

necessário, assinar contratos e aditivos oriundos daquele certame licitatório. 

 

Local: ________________________de__________________de 2017. 
 
 
EMPRESA CREDENCIADORA 
ASSINATURA 
 
 
OBS: Esta Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante 
legal ou mandatário, e reconhecida em cartório. 
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ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO COM BASE NO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 E 

ALTERAÇÕES 
 
 
 
__________________(nome da empresa) ________, inscrita no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu repre-
sentante legal o(a) Sr.(a) __________________portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e de CPF nº 

_____________________ DECLARA, para fins do disposto no Edital da Concorrência Pública Nº X/XXXXXXXX-XX - 
CP/PMM/SEMAD, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada:  
 
(    ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006;  
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inc. II, art. 3º, da Lei Complementar n° 123/2006; 
 
(  ) Microempreendedor Individual - MEI, conforme § 1º, do art. 18-A,  da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 

Local e data. 
 

_________________________________________ 
Representante Legal 

 
 
 
OBS1: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa 
licitante. 

 
OBS 2: Esta Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante 
legal ou mandatário. 
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ANEXO IV 

  
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

 

 

A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

(inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir núme-

ro),............................................................................................, inscrito no CNPJ nº ........................................................., 

DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ). 

 
Local e data 

 
 

__________________________________ 
 

Assinatura e carimbo 
 

(representante legal) 
 

 
 

Observação: Esta Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante 
legal ou mandatário 
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ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUA-
DROS DA EMPRESA 

 
 
 

Ref.: Concorrência Pública nº X/XXXXXXXX-XX - CP/PMM/SEMAD 
 

 
 
 
A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
(inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), 
DECLARA que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou res-
ponsável pela licitação. 
 

Local e data 
 
 

__________________________________ 
 

Assinatura e carimbo 
 

(representante legal) 
 
 
 
Observação: Esta Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante 
legal ou mandatário 
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ANEXO VI 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
MUNICIPIO DE MARITUBA - PMM 
Concorrência Pública nº X/XXXXXXXX-XX - CP/PMM/SEMAD 
OBJETO: Prestação de serviços para organização e realização de concurso público para o provimento de cargos no 
Poder Executivo do Município de Marituba/PA em razão da extrema necessidade de pessoal e a existência de 
cargos criados por lei e ainda não providos. 
 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Fone:                           Fax: 
E-mail: 
Dados Bancários: 
 

NÍVEL DO CARGO VALOR UNITÁRIO DA INS-
CRIÇÃO 

FUNDAMENTAL R$ XX,XX 

MÉDIO R$ XX,XX 

SUPERIOR R$ XX,XX 

VALOR MÉDIO 
R$ XX,XX (soma dos três 

valores acima, dividido por 3) 

 

VALOR GLOBAL = VALOR MÉDIO  X  Nº DE CARGOS OFERECIDOS NO CONCURSO(2.654 vagas) 

 
I – Da validade da Proposta: 
 
II – Da Execução: 
No valor da proposta estão inclusos todos os impostos, taxas, transportes, seguro, carga e descarga, bem como, quaisquer 
outras despesas diretamente relacionadas com a entrega do objeto licitado. 
 
Local e data. 
 
Declaramos que conhecemos e aceitamos, integralmente e sem qualquer restrição, as regras e condições estabe-
lecidas no presente edital e seus Anexos. 
 

Local e data 
 
 

__________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
Observação: Esta Proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante legal 
ou mandatário 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITA-
ÇÃO 

 
 

AO MUNICIPIO DE MARITUBA - PMM MARITUBA – PA. 
Concorrência Pública nº X/XXXXXXXX-XX - CP/PMM/SEMAD 
 
 
Sr(a). Presidente, 
 
 

 

Pelo presente, a Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir 

número), declara que, nos termos da Lei 8.666/93, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a Concorrência 

Pública nº X/XXXXXXXX-XX - CP/PMM/SEMAD, cujo objeto é a prestação de serviços para organização e realização de 

concurso público para o provimento de cargos no Poder Executivo do Município de Marituba/PA em razão da extrema ne-

cessidade de pessoal e a existência de cargos criados por lei e ainda não providos, com a apresentação na forma editalícia 

dos  documentos no requisitados no presente ato convocatório. 

 

Local e data 
 
 

__________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 

Observação: Esta Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante 
legal ou mandatário 
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ANEXO VIII 
 

 MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
 

Em atendimento ao previsto no edital da Concorrência Pública nº X/XXXXXXXX-XX - CP/PMM/SEMAD, a Empresa 

(inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) (inserir no-

me), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA que 

não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Esta-

dual, Municipal e do Distrito Federal, tendo assim condições para participação do presente certame. 

 

Local e data 

 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 

 
(representante legal) 

 
 
Observação: Esta Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante 
legal ou mandatário 
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ANEXO IX 
  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
  
Para fins de participar na Concorrência Pública nº X/XXXXXXXX-XX - CP/PMM/SEMAD, a Empresa (inserir razão social), 

inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da 

Carteira de Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, sob as penas da Lei, 

que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está 

impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se 

compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.  

  
Local e data 

 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 

 
(representante legal) 

 
 
Observação: Esta Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante 
legal ou mandatário 
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ANEXO X 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato nº XX-XXXXXX/X-PMM-CP-SEMAD 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE MARITUBA, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E A EMPRESA .................., COMO 
ABAIXO MELHOR SE DECLARA 
 

O Município de Marituba/PA, CNPJ nº 01.611.666/0001-49, com sede na Rodovia BR-316, s/n, km 13, Centro, 
Marituba-Pará, CEP 67.200-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, sediada no 
mesmo endereço, denominada CONTRATANTE, representada por sua Secretária, Sra. LAURIETH BARROS 
LEMOS, brasileira, RG 1976838–SSP/PA e CPF 399.668.792-34, domiciliada e residente na Rua ...., nº ...., 
Município de ........., e do outro lado, a empresa ............................., estabelecida em ............,na Rua/Avenida 
........, CNPJ ........., representada pelo(a) Sr.(a)........, RG ................ e CPF .............., denominada CONTRATA-
DA, celebram o presente Contrato originário da Concorrência Pública nº X/XXXXXXXX-XX - CP/PMM/SEMAD, 
subordinando-se as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como das seguintes cláusulas 
e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1. O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços para organização e realização de concurso 
público para o provimento de cargos no Poder Executivo do Município de Marituba/PA em razão da extrema 
necessidade de pessoal e a existência de cargos criados por lei e ainda não providos, conforme especificações 
contidas no Termo de Referência - Anexo I - do Edital da Concorrência Pública nº X/XXXXXXXX-XX - 
CP/PMM/SEMAD; 
1.2. O Concurso Público será de provas e provas e títulos, considerando a natureza e complexidade dos cargos 
a serem providos, nos termos do inciso II do art. 37, da Constituição Federal; 
1.3. A CONTRATADA deverá cumprir todas as fases do concurso público, sem qualquer custo adicional, deven-
do atender as obrigações mínimas a seguir elencadas, incluindo todos os procedimentos administrativos neces-
sários e exigidos pelos Órgãos de Fiscalização, observado os regramentos estabelecidos no Edital de Licitação 
e no Termo de Referência; 
1.4. As provas deverão ser realizadas nos municípios definidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital; 
1.5. Os valores correspondentes às taxas de inscrição a serem cobradas dos candidatos será de: 

a) xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) para os Cargos do Nível Fundamental; 
b) xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)para os Cargos de Nível Médio e; 
c) xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) para os Cargos de Nível Superior; 

1.6. O Edital do Concurso será disponibilizado ao público somente após sua aprovação pela Secretaria Municipal 
de Administração - SEMAD e deverá obedecer às regras da legislação vigente, especialmente a legislação es-
pecificada no Edital de Concorrência Pública nº X/XXXXXXXX-XX - CP/PMM/SEMAD e seus anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS ESPECIFICAÇÕES 
Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, as especificações e disposições do 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº X/XXXXXXXX-XX - CP/PMM/SEMAD e de seus Anexos, especial-
mente as disposições contidas no anexo I, Termo de Referência, além da proposta técnica e de preços apresen-
tada pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO E DO PRAZO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 
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a) A execução do presente Contrato far-se-á sob o regime de execução indireta, por empreitada integral; 
b) O prazo de execução dos serviços contratados é  de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos para con-

cluir todos os serviços a partir da Ordem de Serviços emitida pela Secretaria Municipal de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
4.1. A fiscalização, acompanhamento e gestão do contrato está a cargo do Município de Marituba, por intermédio 
da Comissão de Concurso Público, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93 e do Decreto Municipal nº ....., que 
nomeou a referida Comissão. A Comissão registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas e encami-
nhará a ocorrência à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas; 
4.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento 
do contrato, devendo ser exercida nos moldes da legislação; 
4.3. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da 
contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica co-
responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos; 
4.4. Quaisquer exigências da fiscalização do contrato inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente 
atendidas pela contratada; 
4.5. Estando os serviços em conformidade, os documentos de cobrança serão atestados pela Comissão de 
Concurso e enviados ao setor competente para o pagamento devido; 
4.6. Em caso de não conformidade, a contratada será notificada, por escrito, sobre as irregularidades apontadas, 
para as providências do art. 69, da Lei 8.666/93, no que couber; 
4.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados, se em desa-
cordo com a especificação do edital ou da proposta de preços da contratada. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA GARANTIA CONTRATUAL 
5.1. Em razão da complexidade do objeto, a CONTRATANTE exigirá da CONTRATADA, no ato da assinatura do 
presente contrato, prestação de garantia pela execução das obrigações assumidas, correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor do contrato, cabendo à mesma optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I - Fiança Bancária; 
II - Seguro Garantia; 
III – Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública. 

5.2. A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após o integral cumprimento de 
todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à Secreta-
ria Municipal de Administração e emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços; 
5.3. Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, o Município de Marituba, recorrerá à garantia ora constitu-
ída, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenham sido causados pela contratada na execução do Contrato, 
podendo ainda reter créditos decorrentes do mesmo para reparar esses prejuízos; 
5.4. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de 
rescisão por culpa da contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis; 
5.5. Na hipótese dos valores arrecadados com as taxas de inscrição, excederem o valor estimado do contrato, 
derivado do presente processo, fica a contratada obrigada a suplementar o valor da garantia, para que a mesma 
assuma o valor de 5% (cinco por cento) do valor total gerado com a taxa de inscrição. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.1. As condições para pagamento estão devidamente definidas no Termo de Referência (ANEXO I e XI deste 
edital), assim definidos: 

6.1.1. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será realizado em 03 (três) parcelas, de 
acordo com as etapas realizadas do concurso público, após a entrega de relatório de realização da etapa e fatu-
ra / nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão de Concurso, e obedecerá ao seguinte cronograma de 
desembolso:  
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6.1.1.1. 1ª Parcela, no percentual de 40% (quarenta por cento), calculada sobre o valor total do 
contrato, cinco dias após a homologação das inscrições; 

 6.1.1.2. 2ª Parcela, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do 
contrato, cinco dias antes da aplicação das provas escritas;  

 6.1.1.3. 3ª Parcela, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do 
contrato, após a homologação e divulgação do resultado final do concurso e entrega de Relatório Final dos Tra-
balhos, abordando todas as questões relacionadas com o concurso público, desde o seu planejamento até a 
divulgação dos resultados finais. 
6.2. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome da contratada, em moeda 
corrente nacional, mediante ordem bancária, em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas às condi-
ções estabelecidas no instrumento convocatório, e ocorrerá até o 5º (quinto) dia subsequente ao devido atesto, 
que deverá ser efetuado pela Comissão de Concurso em até 02 (dois) dias úteis após a apresentação dos do-
cumentos de cobrança; 
6.3. O pagamento à contratada, pela CONTRATANTE, pelos serviços efetivamente prestados não se confunde 
com a obrigação da contratada pelo pagamento da remuneração aos seus empregados, cujo prazo é definido 
pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Assim, não cabe alegação de que primeiro a CONTRATANTE 
deve pagar pelos serviços prestados para posteriormente a contratada efetivar o pagamento aos seus emprega-
dos; 
6.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição 
no CNPJ indicado na proposta de preços e nos documentos de habilitação e conter o detalhamento dos serviços 
executados; 
6.5. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração 
Pública, o valor devido será acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data de seu 
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5 % (zero 
vírgula cinco) por cento ao mês e de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata die e de forma não composta, median-
te aplicação da seguinte formula: 

EM = VP x N x I, onde: 
EM = Encargos moratórios 
VP = Valor da parcela em atraso 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 
I = (TX/100) / 365 = Índice de atualização financeira = [(6/100)/365] = 0,00016438 
OBS: TX = Taxa nominal de 6% (seis por cento) ao ano. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados por períodos iguais e su-
cessivos, desde que não ultrapassem 60 (sessenta) meses, nos termos da Lei 8.666/93, ficando a CONTRATA-
DA obrigada a iniciar a prestação dos serviços a contar da assinatura do contrato de prestação de serviços. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. Caberá à contratada realizar o concurso público e garantir a completa e efetiva consecução do objetivo 
explicitado no Termo de Referência, com a observância da legislação e do Regulamento do concurso e, ainda, 
das disposições que se seguem:  

8.1.1. Iniciar os serviços, objeto do contrato, assim considerado como início da execução dos serviços a 
realização de reunião inicial em até 10 (dez) dias corridos após a data de publicação do seu extrato no órgão da 
Imprensa Oficial, apresentando:  
          A) Cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação da Comissão do Concurso Público, onde estejam 
discriminados todos os prazos em que as etapas do concurso devem ser executadas; 
          B) Planejamento preliminar, a ser submetido à apreciação da Comissão do Concurso, discriminando e 
detalhando todos os procedimentos a serem adotados relativamente a elaboração de editais e divulgação, ins-
crições de candidatos, inclusive portadores de deficiência, cadastramento dos candidatos, seleção dos profissio-
nais que comporão a banca examinadora, critérios para elaboração de conteúdos e questões das provas, con-
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fecção 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 candi-
datos;  
8.2. Prestar pronto atendimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas) no 
esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso, tornando disponíveis para tanto: pessoas, 
linha telefônica, correio eletrônico (e-mail), fac-símile, internet, correspondência e outros; 
8.3. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando-se pela divulgação, direta ou indire-
ta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que comprometam a sua realização;  
8.4. Designar responsáveis pela instauração e condução do processo seletivo; 
8.5. Especificar os conteúdos das provas de conhecimentos básicos e específicos;  
8.6. Elaborar provas especiais para candidatos portadores de necessidades especiais, indicadas no formulário 
de inscrição; 
8.7. Elaborar o Edital do Concurso, inclusive quanto ao conteúdo programático que deve ser completo e atual; 
8.8. Disponibilizar escritório local no Município de Marituba-PA, com internet, telefone, correio eletrônico a ser 
utilizado e toda a estrutura necessária ao bom andamento de certame;  
8.9. Apresentar a Comissão do Concurso, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma acima mencionado, 
as relações de candidatos aprovados e classificados no concurso; 
8.10. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigi-
das para a contratação; 
8.11. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do contrato, correndo a 
expensas da contratada, as correspondentes despesas no todo ou em parte, de serviços em que se verificar 
vícios, defeitos ou incorreção durante ou após sua prestação; 
8.12. Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, 
acidentária e os demais custos diretos e indiretos, assim como por encargos relativos à alimentação, transporte 
e outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da relação de emprego do pessoal que venha a ser con-
tratado para a execução de serviços incluídos no objeto do contrato; 
8.13. Solicitar a prévia e expressa aprovação da Contratante quanto aos procedimentos a serem adotados e 
características do certame, em todas as suas etapas;  
8.14. Assegurar todas as condições para que a Comissão do Concurso do Município de Marituba-PA fiscalize a 
execução do contrato;  
8.15. Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso público, arcando com todos 
os ônus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa;  
8.16. Caberá à contratada, dentre outros:  
          8.16.1. Deferir e indeferir as inscrições;  
          8.16.2. Emitir parecer de deferimento e indeferimento, preliminarmente, as inscrições para concorrer a 
vagas reservadas a candidatos com deficiência, com condições especiais e com hipossuficiência econômica;  
          8.16.3. Emitir os documentos de confirmação de inscrições;  
          8.16.4. Elaborar, revisar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas de seleção; 
          8.16.5. Prestar informações sobre o certame;  
          8.16.6. Elaborar comunicados, formulários, cadastros e listagens; 
          8.16.7. Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas no concurso, man-
tendo o seu conteúdo no mais integral e absoluto sigilo, tornando-o inacessível a toda e qualquer pessoa que 
venha a ter envolvimento direito ou indireto no processo, bem como mantendo processo interno suficiente para 
manter a segurança da inviolabilidade das questões a serem aplicadas. O processo de recebimento dos arquivos 
digitais para impressão deverá obedecer rigoroso controle de inviolabilidade do seu conteúdo, de forma a impe-
dir o sucesso de qualquer tentativa de obtenção de cópia, total ou parcial, que venha(m) a tornar pública(s) a(s) 
questão(ões); 
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          8.16.8. A Contratada deverá ainda, providenciar: Pessoal para segurança e aplicação das provas; solicitar 
os espaços disponíveis pela contratante concernente aos locais que serão utilizados à aplicação das provas;  
          8.16.9. Coordenar, sob sua inteira responsabilidade, a aplicação e correção das provas objetiva, discursiva 
e a fase de títulos; 
          8.16.10. Assegurar vista da prova individualizada e corrigida, da grade de resposta, do gabarito e do car-
tão de resposta, por sistema informatizado, ao candidato que desejar recorrer; 
          8.16.11. Receber, analisar e responder aos recursos administrativos interpostos por candidatos; 
          8.16.12. Entregar o resultado de todas as provas a Comissão do Concurso; 
          8.16.13. Guardar, em local apropriado, as folhas de respostas, as folhas de frequência e as demais plani-
lhas de todos os candidatos, bem como o exemplar das provas objetivas e prático-discursivas aplicadas no con-
curso, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da homologação do concurso público, podendo ser destruídas 
posteriormente; 
          8.16.14. Promover a divulgação do concurso em diferentes mídias, devendo necessariamente fazê-lo em 
02 (dois) jornais de circulação estadual, com a frequência mínima de 01 (uma) vez por semana, a partir da publi-
cação do Edital de Abertura de Inscrições até o encerramento das inscrições; 
          8.16.15. Obedecer rigorosamente ao cronograma do Concurso;  
          8.16.16. Zelar pelas condições de segurança e pela integridade física dos candidatos nos locais de prova 
durante toda a realização; 
          8.16.17. Deverão ser proibidos, nas salas em que serão aplicadas as provas, o acesso de candidatos 
portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, a exemplo de máquinas calculadoras e agendas eletrônicas 
ou similares, telefone celular, BIP, Pager', I-Pod, gravador ou qualquer outro receptor de mensagens.  
 
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
Exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, através da Comissão do Concurso, devidamente desig-
nada, a qual competirá: 
               a) Comunicar a empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução 
dos serviços e no caso de imperfeições, fixar prazo para Correção;  

b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro 
das normas e condições estabelecidas no contrato;  

c) Efetuar o pagamento, através da Tesouraria Municipal à empresa ou Instituição CONTRATADA, me-
diante valor estipulado, dentro do prazo estabelecido;  

d) 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 responsabilida-
de, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o mesmo; 

e) Fornecer, à contratada, os documentos e informações necessárias à perfeita execução do contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESPONSABILIDADE 
A CONTRATADA responsabiliza-se integral e exclusivamente pelas despesas realizadas durante a prestação do 
serviço pactuado, assim como por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, cíveis e tributários decorren-
tes das relações que ajustar com empregados ou prepostos seus, eventualmente utilizados para auxiliar na pres-
tação dos serviços em tela, ou decorrentes de danos por qualquer razão causados a terceiros, sem qualquer 
responsabilidade solidária do CONTRATANTE, aos quais desde logo, neste, assegura o direito de regresso 
contra a CONTRATADA, quando vier a ser solidariamente responsabilizado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada se:  
         11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contrata-
ção;  
         11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
         11.1.3. Fraudar na execução do contrato;  
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         11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;  
         11.1.5. Cometer fraude fiscal; 
         11.1.6. Não mantiver a proposta.  
11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem pre-
juízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
          11.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a Contratante; 
          11.2.2. Multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 
          11.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecu-
ção total do objeto;  
         11.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  
         11.2.5. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade admi-
nistrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  
         11.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública com o consequente descredencia-
mento no SICAF e CRC Pará pelo prazo de até cinco anos; 
         11.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdu-
rarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autorida-
de que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuí-
zos causados. 
11.3. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:  
         11.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
          11.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
          11.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados.  
11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegura-
rá o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999 e alterações; 
11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da pro-
porcionalidade; 
11.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF/CRC Pará.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes desta contratação correrá a conta de recursos arrecadados com as taxas de inscrição 
para o concurso público, mediante emissão de Nota de Empenho, da seguinte forma: 

Exercício: 2017 
Ficha nº 119 
Unidade: 020207 Prefeitura Municipal de Marituba 
Funcional: 04.122.0002.2010.0000 – Manutenção das atividades da secretaria municipal de administra-
ção 
Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de aplicação: 001 001  
Fonte de Recurso: 0 1 19 Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn) 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
O objeto do presente contrato não poderá ser cedido ou transferido, no todo ou em parte, a não ser mediante 
prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE. 
 



 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
O Contrato poderá ser rescindido: 

a) Amigavelmente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
b) Por ato unilateral e escrito da Secretaria Municipal de Administração, nos casos enumerados nos in-
cisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/93; 
c) Judicialmente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. Todos os serviços deverão seguir as especificações e condições expressas neste Contrato e no Edital de 
Concorrência Pública nº X/XXXXXXXX-XX - CP/PMM/SEMAD e seus anexos, que ficam fazendo parte inte-
grante deste Contrato; 
15.2. É expressamente vedada a subcontratação dos serviços, do objeto deste Contrato; 
15.3. Por motivos técnicos, e havendo recursos, o CONTRATANTE poderá acrescer ou suprimir o objeto contra-
tado, conforme art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, mantidas as condições iniciais do Contrato; 
15.4. A CONTRATANTE não responderá por danos causados a terceiros por culpa ou dolo da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO 
16.1. Este CONTRATO será publicado no mural da Prefeitura e na imprensa Portal dos Jurisdicionados do Tri-
bunal de Contas do Município; 
16.2. Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o presente Con-
trato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os necessários 
efeitos jurídicos legais, para publicação no prazo legal como condição de eficácia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 
As dúvidas e controvérsias oriundas do Contrato serão dirimidas no Foro da Comarca de Marituba/PA, quando 
não resolvidas administrativamente. 
E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma. 
 
Marituba-PA, xx de xxxxxxxx de xxxx. 

 
 
 

LAURIETH BARROS LEMOS 
Secretária Municipal de Administração 

CONTRATANTE 
 

EMPRESA XXXXXX 
CNPJ Nº: XXXXXX 

CONTRATADA

 
1ª Testemunha __________________________ 
CPF________________________________________ 
 
2ª Testemunha __________________________ 
CPF________________________________________ 
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