
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
CNPJ: 22.953.681/0001-45 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 

 
End.: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 02 

Centro – Dom Eliseu - PA 
CEP: 68.633-000 

 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2021-00037 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 02911002/21/ 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS 

 
PREÂMBULO EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N.° 9/2021-00037 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02911002/21/ 
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 30.12.2021 às 10:00h  
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.   
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS NO 
CONCURSO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS CRIADOS NO QUADRO PERMANENTE 
DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE DOM 
ELISEU. 
 
O Município de Dom Eliseu/PA, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 
22.953.681/0001-45, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 02, Bairro Centro, 
através do Ordenador de Despesas, Excelentíssimo Senhor Prefeito Gersilon Silva da Gama, torna 
público que, no dia 30/12/2021, às 10:00 horas (horário de Brasília – DF), será realizada licitação na 
Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, do tipo 
Menor preço Global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. Esta licitação, será regida pela 
Lei n. 10.520/2002, Decreto Federal n. 3.555/2001, Decreto Federal n. 7.892/2013, Lei 
Complementar Federal n. 123/2006, e, subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993, bem como 
pela legislação pertinente e as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
  
RECEBIMENTO    E    INÍCIO    DA    ABERTURA    DOS    ENVELOPES    PROPOSTA    
E DOCUMENTAÇÃO 
 
DATA DE ABERTURA: 30/12/2021 
HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO: 10h00min (horário oficial de Brasília – DF) 
HORÁRIO DE ABERTURA: 10h00min 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu-Pa, situada na Avenida 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 02, Bairro Centro, Dom Eliseu-Pará, CEP: 68.633-000. 
 
● Não serão aceitas documentação e proposta entregues fora do prazo estabelecido neste Edital.  
 
● Esta Licitação é do tipo Menor preço Sistema de Registro de Preços – SRP.  
 
● Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será competente o Foro da 
Comarca de Dom Eliseu-PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou 
especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso X do art. 29 da Constituição Federal.  
 
● As informações poderão ser solicitadas por e-mail ou telefone, estando à comissão disponível para 
atendimento de segunda a sexta-feira, das 08 h 00min às 13 h 00min, na sede da Prefeitura Municipal 
de Dom Eliseu/PA. Fone  (94) 3335-2210– EMAIL; licita.pmde@gmail.com , SITE: 
www.domeliseu.pa.gov.br 
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1. DO OBJETO 
 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO PESSOAL DO 
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA, de acordo com o Termo de Referência – ANEXO V.  
 
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO   
 
2.1. Poderão participar deste Pregão às pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação 
que atenderem a todas as exigências, constantes deste Edital.  
 
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:  
 
2.2.1. Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, 
observadas as normas da atual lei de falências (Lei 11.101/05) e da anterior (Decreto-Lei 7.661/45);  
 
2.2.2. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, 
quaisquer que seja sua forma de constituição;  
 
2.2.3. Estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente;  
 
2.2.4. Com violação ao art. 9º da Lei 8.666/93 e, ainda, à participação de empresas coligadas ou 
vinculadas; 
 
2.2.5. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante.  
 
2.2.6. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório  
 
3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS   
  
3.1. O registro formalizado na ata a ser firmada entre o Município de Dom Eliseu - PA e as empresas 
que apresentarem as propostas classificadas em primeiro lugar no presente certame, terá validade de 
até 01 (um) ano, a partir da data de sua publicação.   
 
3.2. Durante o prazo de validade do registro de preços o Município de Dom Eliseu - PA não ficará 
obrigado a adquirir os serviços objeto deste pregão pelo sistema de registro de preços, podendo 
realizar licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que 
obedecida à legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do registro a 
preferência em igualdade de condições.   
 
3.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do 
registro quando o Município de Dom Eliseu – PA, optar pela aquisição por meio legalmente permitido 
e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado.   
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3.4. As Secretarias Municipais acompanharam a evolução dos preços de mercado, com a finalidade 
de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que serão considerados 
compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média 
daqueles apurados pelo setor de compras e licitações.   
 
3.5. Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior a média dos preços de mercado, 
o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de 
forma a adequá-lo aos níveis do subitem anterior.   
 
3.6. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, e 
o Município deverá convocar, os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.   
 
3.7. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens anteriores, o Município 
procederá à revogação da ata, promovendo a compra por outros meios licitatórios.  
  
4. DA ENTREGA DOS ENVELOPES  
 
4.1. Dos envelopes “PROPOSTA” e “HABILITAÇÃO”.  
 
4.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação” deverão estar 
devidamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, 
conforme endereço data e horários especificados abaixo:  
LOCAL: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 02, Bairro Centro, – Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu.  
 
4.1.2. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes: de Proposta e de Habilitação.  
  
4.1.3. Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados, e identificados com a razão social da licitante, o 
número e o título do conteúdo ("Proposta Comercial” e "Documentos de Habilitação"), no envelope 
contendo a Proposta deverá conter o número do item a ser cotado pela empresa, na forma dos incisos 
I e II a seguir:  
 
 
I - ENVELOPE CONTENDO OS DOCUMENTOS RELATIVOS À PROPOSTA DE PREÇOS:  
 

ENVELOPE Nº 001 (PROPOSTA COMERCIAL)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU -PA  
MODALIDADE: Pregão Presencial SRP n. 9/2021-00037 
LICITANTE: ....................................................................  
CNPJ/CPF: .......................................................................  
TELEFONE:..............................................EMAIL:.................................................................. 
ABERTURA: 30/12/21, às 10:00 horas.  
  
II - ENVELOPE CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  
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ENVELOPE Nº 002 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXX - XX 
MODALIDADE: Pregão Presencial SRP n. 9/2021-00037 
LICITANTE: ....................................................................  
CNPJ/CPF: .......................................................................  
TELEFONE:..............................................EMAIL:..........................................................................  
ABERTURA: 30/12/21, às 10:00 horas.  
 
4.2 Os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados em 
cópia com autenticação procedida por tabelião ou servidor público municipal habilitado ou 
publicação, nos termos do Art. 32 da Lei Federal n. 8.666/1993.  
 
4.3  Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados 
no idioma oficial do Brasil.  
 
4.4 O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preços e da habilitação deverá ser do mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente vai Prestar os Serviços objeto da presente licitação.  
 
4.5  Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, ou cópias 
em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, 
apenas como forma de ilustração das propostas de preços.  
   
4.6 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do 
presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 
para a realização do Pregão, no endereço discriminado no item 4.1.1 deste Edital, cabendo o Pregoeiro 
decidir sobre a petição no prazo de 3 dias, não sendo contado o dia do recebimento da impugnação. 
   
4.7 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à 
data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o 
curso do certame.  
 
4.8  A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente.  
4.9 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  
 
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1 - Antes do início da sessão, os representantes das interessadas em participar do certame que 
pretendam ofertar lances, ou apenas acompanhar a licitação, com poderes gerais de representação, 
porém sem poderes para ofertar lances, deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, 
devidamente munidos de documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive com 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
CNPJ: 22.953.681/0001-45 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 

 
End.: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 02 

Centro – Dom Eliseu - PA 
CEP: 68.633-000 

 

poderes para formulação de ofertas e lances verbais, se for o caso, nos termos previstos pelo inciso 
IV, do artigo 11, do Decreto n. 3.555/02. 
  
5.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no 
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua 
representada.  
 
5.3. Por credenciamento entende-se a apresentação dos seguintes documentos:  
  
5.3.1  Cópia autenticada de Documento de identificação com foto (Ex: Cédula de Identidade)  

5.3.2  
Procuração ou Carta de Credenciamento autenticada em cartório, do representante legal 
da empresa. Se o credenciado for sócio administrador da empresa este item está 
dispensado  

5.3.3  

Cópia autenticada do Requerimento de Empresário Individual ou Contrato Social em 
vigor (consolidado ou somente última alteração), devidamente registrado, em se tratando 
de Sociedades Comerciais. Caso a empresa seja Microempreendedor Individual (MEI), 
deverá apresentar Certificado da Condição de Microempreendedor Individual.  

5.3.4  
DECLARAÇÃO do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação constantes do Edital.  

5.3.5  
Declaração de Enquadramento emitida por órgão competente, (Junta Comercial – 
Declaração de Enquadramento) que comprove a qualidade de microempresa ou empresa 
de pequeno porte.  

 
5.4. A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer documentos para tanto exigidos 
impossibilitará o credenciamento e, de consequência, impedirá a prática de qualquer ato inerente ao 
certame pela pessoa que não o obteve. Até que não seja encerrada a fase de credenciamento o 
pregoeiro poderá solicitar documentos para completar o credenciamento.  
 
5.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 
O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.  
 
5.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.   
 
5.8. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 5.7. do presente Edital, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n. 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Contratante convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
5.9. As certidões que não apresentarem data de validade serão consideradas validas pelo período de 
60 (sessenta) dias, contados a partir da data de emissão.  
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5.10. Estes documentos deverão ser apresentados antes do início da sessão do Pregão. No caso de 
cópias, as mesmas deverão ser autenticadas por tabelião ou membros da Comissão de Licitações.  
 
6 – A. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N. 001) 
 
O envelope “Proposta de Preços” deverá conter a proposta de preços do licitante, que deverá atender 
aos seguintes requisitos:  
  
6.1. A proposta deverá estar comprovadamente subscritada pelo representante legal da empresa, e 
deverá ser apresentada sob o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, sendo emitida em formato 
digital através de “disco rígido”, “CDs” e/ou PENDRIVE, sendo acompanhada por uma via impressa, 
assinada e carimbada em seu final pelo representante legal, e rubricada nas demais folhas, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas e acondicionadas em envelope opaco e lacrado de forma a não 
permitir sua violação.   
 
6.2. Os preços propostos completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do 
objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, 
manutenção, reposição de peças, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre 
o objeto licitado, constantes da proposta;  
 
6.3. Constar prazo de validade das condições propostas de 12 meses, a contar da data de publicação 
e não havendo indicação expressa será considerado como tal; 
  
6.4. Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto.  
 
6.5. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.  
 
6.6. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica 
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita 
observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.  
 
6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  
 
6.8. Serão desclassificadas as propostas que excederem a cotação máxima permitida e com preços 
manifestamente inexequíveis, bem como as que não atendam às exigências do ato convocatório, na 
forma do artigo 48, incisos I e II, da Lei 8.666/93. 
  
6.9. Poderá o Pregoeiro aceitar Proposta, desde que a mesma seja apresentada, em papel timbrado e 
em uma via, rubricada em todas as páginas e assinada à última pelo representante legal da empresa, 
sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando os preços propostos expressos em Real (R$), em 
algarismos arábicos com somente dois algarismos depois da vírgula, o mesmo deverá ser apresentado 
nas formas descritas abaixo: 
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●Físico; 
●Mídia Digital, gravada em CD e PENDRIVE (ambos documentos scaneados em formato PDF, NÃO 
SERÁ ACEITO OUTRAS FORMAS), o não cumprimento deste item acarretará INABILITAÇÃO 
da empresa. 
    
6 - B. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)  
  
6.1 - O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter:   
  

6.1.1  
Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ com cartão 
atualizado  

6.1.2  
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
(Portaria RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.).  

6.1.3  Prova de regularidade com a fazenda ESTADUAL da sede da empresa.  

6.1.4  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS;  

6.1.5  Prova de regularidade com a fazenda MUNICIPAL da sede da empresa;  

6.1.6  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  

6.1.7 
Certidão Negativa de Pedidos de Falência, Concordata e Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial emitidas pelo Tribunal de Justiça do Estado. 

6.1.8  Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (Anexo III).  

6.1.9  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: Comprovação de que a licitante presta ou 
prestou, serviço de realização de teste seletivo e/ou concurso público a entidades 
públicas e privadas. A comprovação será feita por meio de apresentação de atestado(s), 
devidamente assinado(s), carimbado(s), em papel timbrado do órgão tomador do serviço. 
Somente serão aceitos atestados com a quantidade de cargos equivalente a 50% dos 
cargos constantes neste edital.  

6.1.10  
Comprovação do Registro da Empresa junto ao CRA – Conselho Regional de 
Administração 

6.1.11 

Certificado de Registro Cadastral, emitido pela comissão de licitação. É um sistema de 
gerenciamento e manutenção dos registros cadastrais de empresas interessadas em 
participar de licitações, para efeito de habilitação, previsto no art. 34 da Lei nº 
8.666/1993. 

  
6.2. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou por fotocópia previamente 
autenticada em cartório ou por funcionário do setor de compras e licitações da Prefeitura Municipal 
de Dom Eliseu -PA, e estarem dentro de seus prazos de validade na data prevista para a realização do 
certame.  
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6.3. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser 
autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pela mesma via pelo pregoeiro.  
 
6.4. A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 60 dias, contados 
da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet e a Certidão Simplificada, expedida pela 
Junta Comercial do Estado;  
 
6.5. Todas as xerocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet;  
  
6.6. A prestação de serviços de autenticação de documentos, internamente, fica restringida até o 
horário marcado para abertura do processo Licitatório para a entrega dos envelopes;  
  
6.7. Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope no 02;  
  
6.8. Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão 
estar em nome desta;  
 
6.9. Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for filial, todos os documentos deverão 
estar em nome desta, exceto a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União; (Portaria RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.); 
   
6.10. Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, 
matriz e filiais, serão aceitos pelo Pregoeiro para efeito de julgamento, independentemente da 
inscrição do CNPJ do Proponente;  
 
7.  DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES  
 
7.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes, 
devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a 
sessão, receberá, em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de 
Preços e Habilitação, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não credenciadas, sendo 
registradas em ata os nomes das licitantes.  
 
A empresa poderá enviar sua proposta e documentação por meio de entrega postal, desde que envie 
fora do envelope à declaração de fatos impeditivos de habilitação, caso contrário será impedida de 
participar do certame.  
 
7.2 - Depois de recebidos os documentos pelo Pregoeiro na forma do subitem 8.1 e dado início à 
abertura dos envelopes de proposta, não mais serão admitidas novas licitantes ao certame.  
 
7.3 - Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as propostas de preço, sendo feita sua 
conferência e rubrica, pelo pregoeiro membros da equipe de apoio e pelos representantes 
credenciados das empresas.  
 
7.4 - Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
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8. DO JULGAMENTO  
 
8.1. Divisão por etapas para ordenamento dos trabalhos:  
 
8.1.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (proposta de preços e habilitação), e 
obedecerá ao critério do Menor preço Global:  
 
I-A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as 
licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances verbais 
das licitantes classificadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da 
proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor;  
 
II-A etapa de habilitação, declaração do licitante vencedor e adjudicação, que compreenderá a 
verificação e análise dos documentos apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” do 
licitante classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do 
presente Edital, esta etapa compreenderá também a declaração da licitante vencedora do certame e 
a adjudicação.  
 
8.2. Etapa de Classificação de Preços.  
 
8.2.1. Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.   
 
8.2.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de 
preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.  
 
8.2.3. O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as 
licitantes.  
 
8.2.4. O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de Menor preço Global e aquelas licitantes que 
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente 
à de Menor preço Global, para que seus autores participem dos lances verbais. 
  
8.2.5. Quando não houver, pelo menos, três propostas escritas de preços classificadas conforme o 
subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), para que 
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
escritas.  
 
8.2.6. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes 
das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes.  
 
8.2.7. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas a apresentar, 
individualmente, lances verbais, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço, 
prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor.  
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8.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
ofertas, exclusivamente pelo critério de Menor preço Global.  
 
8.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 
exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta 
registrada para classificação, no final da etapa competitiva.  
 
8.2.10. Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.  
 
8.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará 
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito.  
 
8.2.12. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao Edital.  
 
8.2.13. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances 
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão. 
  
8.2.14. Nas situações previstas nos subitens 8.2.8 e 8.2.11, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o representante credenciado para obter preço melhor.  
 
8.2.15. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 
penalidades constantes do subitem 16.1, deste Edital.  
8.2.16. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou prestação dos serviços condicionada a 
prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.  
 
8.2.17. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica, prevalecerão as da proposta.  
 
8.2.18. Observar-se-á o disposto no item 6.9 a 6.11.5 em relação às microempresas e empresas de 
pequeno porte.  
 
8.3. Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação.  
 
8.3.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 8.2 deste Edital, e sendo aceitável a proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos 
"Documentos de Habilitação" desta licitante.  
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8.3.2. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, 
serão inabilitados, salvo os enquadrados na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, 
relativamente à regularidade fiscal.  
 
8.3.3. Constatado o atendimento das exigências previstas pelo Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na hipótese da 
inexistência de recursos, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese da 
existência de recursos.  
 
8.3.4. Se o licitante desatender às exigências habilita tórias, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo 
a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto do certame, pelo Pregoeiro.  
     
8.3.5. Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os licitantes 
credenciados, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo 
ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) 
credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão.  
 
8.3.6. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota 
de empenho e/ou assinado o contrato/ata pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte 
dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, 
serão destruídos.   
 
8.3.7. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, será feita, pelo Pregoeiro, a 
adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento 
dos autos ao Prefeito de Dom Eliseu -PA, para homologação do certame e decisão quanto à 
contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados ao Prefeito para 
julgamento de tais recursos e, em caso de improvimento dos mesmos, para adjudicação do objeto da 
licitação à licitante vencedora, para homologação do certame e decisão quanto à contratação.  
 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E DA IMPUGNAÇÃO  
 
9.1. Ao final da sessão, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas 
razões. Podendo juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias, consoante Lei 10.520/02, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos 
autos. 
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9.1.1. Considera-se recurso interposto com a apresentação das razões, por escrito. A manifestação da 
intenção de recorrer motivada não configura sua interposição, consoante Art. 4º, XX, da Lei 
10.520/02.  
 
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da Sessão Pública, 
importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao 
licitante vencedor.  
 
9.3. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
9.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Rua 
Av. Juscelino Kubitscheck, 02, Prefeitura de Dom Eliseu -PA.  
 
9.5. Improvidos os recursos, o Prefeito de Dom Eliseu - PA fará a adjudicação do objeto da licitação 
ao licitante declarado vencedor, homologará a licitação e decidirá quanto à contratação.  
 
9.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, nem serão recebidas 
às petições de contrarrazões intempestivamente apresentadas.   
 
9.7. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.  
 
9.7.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.  
 
9.7.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  
 
9.7.2.1. Qualquer modificação no edital que altere a proposta exige divulgação pela mesma forma 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  
 
9.7.3. Os pedidos de impugnação deverão ser protocolados por Correios ou pessoalmente no seguinte 
endereço: Departamento de Licitações, Av. Juscelino Kubitscheck, 02. Não será recebido 
impugnações por e-mail, fax etc. 
 
10. DA AQUISIÇÃO DO OBJETO LICITADO   
 
10.1. Encerrado o procedimento licitatório, será lavrada ata de registro de preços, pela qual será 
solicitada a entrega dos produtos/serviços, durante o tempo determinado.  
 
10.2. A licitante vencedora se obriga a manter, durante os doze meses as mesmas condições da 
habilitação.  
 
10.3.  O objeto deste edital será entregue conforme solicitação do Setor e Secretaria solicitante com 
prazo de entrega imediato.  
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10.4. A Licitante vencedora se obriga a proceder à entrega do produto/serviço cotado, no prazo 
previsto, nas condições estabelecidas.  
 
10.5. A Licitante vencedora é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para-fiscais 
que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os materiais ofertados, bem como é 
responsável por eventuais custos adicionais.  
 
10.6. Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou recusar-se, 
injustificadamente, a entregar os produtos/serviços, será convocada outra licitante, observada a ordem 
de classificação, para entregar o produto/serviço, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação 
das sanções cabíveis.   
 
11. DAS CONDIÇÕES ECONONÔMICO-FINANCEIRAS  
 
11.2. O preço proposto para o objeto da presente licitação não sofrerá reajustes durante o prazo de 
doze meses, validade das propostas e do registro de preços, exceto em situações que se justifique a 
aplicação do disposto no Art. 65 da Lei Federal n. 8.666/1993.  
 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
 
12.1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais serão 
apontadas pelo setor de contabilidade no ato que antecede cada aquisição, conforme dispõe o Art. 7º, 
§ 2º do Decreto Federal 7.892/2013.  
 
13. DO PAGAMENTO  
 
13.1. Será realizado através de meio de inscrições na conta da contratada evitando todo e qualquer 
tipo de ônus para o município de Dom Eliseu-PA. 
 
13.2. A critério da Contratada, estará a responsabilidade de arcar com todas as despesas envolvidas 
no processo direta e indiretamente.   
 
14.  DOS ENCARGOS  
 
14.1- Incumbe a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:  
 
a). Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, desde a abertura do edital até a homologação 
do concurso. Para efetiva prestação dos serviços, e do objeto desta licitação.  
b). Agendar previamente reuniões para acompanhar o desenvolvimento do Concurso Público.  
c). Aplicar à Licitante vencedora as penalidades regulamentares.  
d). Atendimento especializado aos portadores de deficiência, de acordo com as especificidades dos 
casos apresentados;   
e). Elaboração de portaria da comissão organizadora e autorização do Concurso Público;   
f). Divulgação na imprensa oficial e local com o objetivo de dar ampla publicidade ao certame;  
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g). Providenciar local para realização das provas escritas, com 24h de antecedência, devendo estar 
limpos e organizados e, conforme solicitação encaminhada previamente pela contratada;  
h). Providenciar local para realização das provas práticas;  
i). Disponibilizar máquinas, veículos, instrumentos e equipamentos para realização de provas 
práticas;  
j). Intervir na prestação dos serviços ou denunciar infrações cometidas pela contratada, nos casos e 
condições previstos na Lei Federal nº 8.666/93;   
 
14.2- Incumbe à VENCEDORA, além de outras incluídas neste Edital e seus Anexos:  

 
a). Elaboração de todos os Editais, inclusive os complementares e retificadores se houver, 
observando-se a legislação vigente que trata da matéria;  
b). Disponibilizar inscrições via internet e interposição de recursos, se houver;  
c). Aplicação das provas objetivas, de títulos e práticas;   
d). Elaborar, coordenar e fiscalizar a aplicação das provas;  
e). Edição e impressão dos cadernos de provas e gabaritos, assegurando a entrega do caderno de 
provas aos candidatos, conforme estabelecido no edital;   
f). Correção das provas objetivas, de títulos e práticas;  
g). Elaboração e definição do conteúdo programático das provas;  
h). As provas escritas deverão ser elaboradas por profissionais especializados em cada área de 
formação, contendo questões inéditas, em conformidade com o nível de escolaridade e atribuições de 
cada cargo e, com no mínimo 40 (quarenta) questões.   
j). As provas práticas, quando for o caso, deverão ser constituídas por atividades específicas, de 
acordo com as atribuições dos cargos e com a realidade local.   
k). Garantir atendimento especializado aos portadores de deficiência, de acordo com as 
especificidades dos casos apresentados no momento da inscrição;  
l). Prestar atendimento e esclarecimento à comissão municipal organizadora do Concurso Público, 
aos candidatos e/ou a terceiros, em todas as fases do processo, disponibilizando correio eletrônico (e-
mail), linha telefônica e pessoa para contato;   
m). Divulgação do gabarito oficial, em até 24h após realização das provas;  
n). Disponibilizar gabarito oficial para publicação no site da Prefeitura;  
o). Expedir relatório para publicação do resultado final da seleção, com nome, totalizando os pontos 
(notas) obtidos pelo candidato, bem como, a identificação dos candidatos aprovados, classificando-
os pelos critérios previstos no edital do Concurso Público;  
p). Exame e julgamento com fundamentação das respostas, de eventuais recursos interpostos pelos 
candidatos através de banca examinadora, com emissão de parecer individualizado, obedecendo ao 
prazo do cronograma estabelecido no Edital; q) Revisão de provas e fornecimento de novos relatórios, 
por força de recursos interpostos, se for o caso;  
r). Apoio técnico e jurídico em todas as fases do Concurso Público;  
s). Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do Concurso Público, arcando 
com todos os ônus dele decorrentes, exceto se ficar comprovado que a contratada não seja a culpada;  
t). Realização do Concurso Público com observância de todas as leis municipais relativas ao assunto;   
u). Elaboração de relatório final contendo todos os atos decorrentes do Concurso Público, para 
homologação da autoridade competente;   
v). Disponibilidade de pessoal e de profissionais técnicos, responsabilizando-se pelos encargos 
trabalhistas, tributários e previdenciários e demais decorrentes da prestação de serviços;   
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w). Arcar com as despesas de alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários, bem como 
com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação 
dos serviços;   
x). Organizar e encaminhar à comissão organizadora, ao final do Concurso Público, toda 
documentação relativa ao certame;  
 
15. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO E DA 
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 
15.1 A empresa vencedora deverá prestar os serviços no local indicado pelo Município, mediante 
apresentação de ordem de serviços expedida pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal 
de Dom Eliseu -PA.   
 
15.2 A Ata de Registro de Preços ou Contrato, como também a prestação dos serviços do objeto desta 
será acompanhada e fiscalizada pelo Secretário Municipal de Administração. 
  
15.3 A fiscalização será exercida no interesse da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e não exclui 
nem reduz a responsabilidade da Licitante vencedora, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus 
agentes e prepostos.  
 
15.4 Estando os serviços em conformidade, a contratante fica responsável pelo ateste dos serviços 
prestados.  
 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
16.1. A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na entrega do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos. Ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste e das 
demais cominações legais.   
 
16.2. Em caso de inexecução do objeto, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante vencedora estará sujeita às 
seguintes penalidades: I - advertência; II - multas:  
a) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 
10% do mesmo valor, entendendo-se como atraso a não entrega do bem no prazo compreendido 
descrito nesse Edital e conforme ata e solicitação de entrega estabelecido pelo Setor e Secretaria 
solicitante.  
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.  
c) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, 
caracterizando-se a recusa, caso a correção não efetivar-se nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à 
data da comunicação formal do defeito;  
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d) de 10% (dez por cento) sobre o valor licitado, no caso de recusa injustificada da licitante 
adjudicatária em firmar assinar a ata, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso de o 
bem não ser entregue a partir da data aprazada.  
 
16.3. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis 
contados da respectiva intimação. 
 
16.4. No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e na Ata e das demais cominações legais.  
 
16.5. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data 
da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.  
 
16.6. As sanções previstas nos subitens 16.1, 16.2, I e II poderão ser aplicadas simultaneamente.  
 
17 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO ATA/CONTRATO  
 
17.1. A Ata de Registro de Preços a ser assinada com a licitante vencedora terá validade de 12 meses, 
contados a partir da assinatura da mesma.  
 
17.2.  inexecução total ou parcial do objeto licitado enseja a sua rescisão, se houver uma das 
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.  
 
17.3 - Constituem motivo para rescisão da Ata/Contrato:  
a) Não cumprimento das condições do Edital e da Ata, especificações e prazos;  
b) O cumprimento irregular de condições do Edital e Ata, especificações e prazos;  
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade do 
fornecimento nos prazos estipulados;  
d) O atraso injustificado da entrega do objeto sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração;  
e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;  
f) O descumprimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  
g) O cometimento reiterado de falta na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro 
do artigo 67 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993;  
h) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil;  
i) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;  
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que 
prejudique a execução do Contrato;  
 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
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18.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, atendidos o interesse público e o da Administração, sem 
comprometimento da segurança da contratação. 
 
18.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta 
durante a realização da sessão pública deste Pregão. 
 
18.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
18.4 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital. 
 
18.5 - A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do certame não 
implicarão direito à contratação. 
 
18.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na 
PREFEITURA DE DOM ELISEU - PA, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
 
18.7 – O Ordenador de Despesas de DOM ELISEU - PA poderá revogar a presente licitação por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante 
provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n. 8.666/93. 
18.8 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, 
este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
 
18.9 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro 
da Comarca de DOM ELISEU - PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso X do art. 29 da Constituição Federal. 
 
18.10 - É vedada a transferência, total, para terceiros, do objeto que for adjudicado em consequência 
desta licitação. 
 
18.11 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
 
18.12 - Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE 
HABILITAÇÃO.  
ANEXO III - DECLARAÇÃO DO MENOR  
ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO  
ANEXO V - TERMO DE REFERÊNCIA  
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ANEXO VI – MODELO DE REQUERIMENTO 
ANEXO VII – MODELO DE FICHA CADASTRAL 
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO 
 
 
 
  

Dom Eliseu/PA, 17 de Dezembro de 2021.  
  

 
 
 
 

FELIPE GABRIEL CORRÊA BARROS 
Pregoeiro Municipal 

Portaria nº052/2021-GP 
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ANEXO I - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 02911002/21/ 
PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2021-00037 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SRP  
 
O Município de Dom Eliseu/PA, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 
22.953.681/0001-45, com sede na Av. Juscelino Kubitscheck, 02 - Centro, Dom Eliseu-PA. CEP 
68.633-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Gersilon Silva da Gama, brasileiro, 
residente e domiciliado à Rua Maceió, Nº512, Jardim Planalto no município de Dom Eliseu, inscrito 
no CPF sob o n° 394.330.052-87 e portador da Cédula de Identidade n° 2229314 SSP/PA, resolve, 
em face das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS nº 
9/2021-00037, REGISTRAR OS PREÇOS,  com a empresa:  
VENCEDOR:   
CNPJ:    
ENDEREÇO: MUNICÍPIO, sujeitando-se as partes ao edital do Processo Administrativo nº. 9/2021-
00037 na modalidade de Pregão Presencial – Registro de preços nº. 9/2021-00037, às determinações 
das Leis nº. 8.666/93 atualizada, Lei 10.520/02, legislação complementar vigente e pertinente à 
matéria e às seguintes cláusulas:  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
I – A  presente  Ata  tem  por  objeto  o Registro dos preços  unitários  cujo 
objeto  é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO PESSOAL DO MUNICÍPIO DE DOM 
ELISEU conforme:  

   
CLÁUSULA SEGUNDA DA VALIDADE DA ATA   
 
1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados 
da data de assinatura.   

ITENS NÍVEL 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMATIVA DE INSCRITOS. 

VALOR 
TOTAL 

 01 

 Superior R$ 000,00  180 
  R$ 00.000,00 
 

Médio/ 
Técnico 

R$ 000,00 350 R$ 00.000,00 

Fundamental 
- I 

R$ 000,00 420 R$ 00.000,00 

Fundamental 
- II 

R$ 000,00 250 R$ 00.000,00 

VALOR GLOBAL R$ 00.000,00 
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2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Administração não será 
obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência 
de fornecimento em igualdade de condições.   
3. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da 
Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.   
4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 
8.666/93.   
 
CLÁUSULA TERCEIRA DOS PREÇOS   
 
1. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas 
e condições constantes do Edital referente à mesma.   
 
2. Em cada fornecimento, o(s) preço(s) unitário(s) a ser (em) pago(s) para cada item será (ão) 
o(s) adjudicados para empresa detentora da presente Ata ao final do pregão, o(s) qual (is) também a 
integram.   
 
3. A mera majoração de preços pelo fornecedor da detentora da Ata não constitui motivo para 
que esta pleiteie junto a Administração pedido de revisão de preço ou reequilíbrio econômico.   
  
CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS   
 
1. Após a assinatura desta Ata, a detentora obriga-se a manter sua proposta pelo prazo e validade de 
12 (doze) meses.   
  
CLÁUSULA QUINTA- DO LOCAL, PRAZO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA 
ATA 
   
1. A DETENTORA deverá prestar os serviços no local e nos prazos fixados pelo município.   
O Gerenciamento e a Fiscalização desta Ata de Registro de Preços ficarão a cargo da Secretária 
Municipal de Administração. 
 
CLÁUSULA SEXTA DO PAGAMENTO   
 
1. Será realizado através de meio de inscrições na conta da contratada evitando todo e qualquer tipo 
de ônus para o município de Dom Eliseu -PA  
2. A critério da Contratada, estará a responsabilidade de arcar com todas as despesas envolvidas no 
processo direta e indiretamente.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES   
 
1. A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
CNPJ: 22.953.681/0001-45 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 

 
End.: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 02 

Centro – Dom Eliseu - PA 
CEP: 68.633-000 

 

falhar ou fraudar na entrega do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos. Ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste e das 
demais cominações legais.   
2. Em caso de inexecução do objeto, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante vencedora estará sujeita às 
seguintes penalidades: I - advertência; II - multas:  
a) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 
10% do mesmo valor, entendendo-se como atraso a não entrega do bem no prazo compreendido 
descrito nesse Edital e conforme ata e solicitação de entrega estabelecido pelo Setor e Secretaria 
solicitante.  
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.  
c) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, 
caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à 
data da comunicação formal do defeito;  
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor licitado, no caso de recusa injustificada da licitante 
adjudicatária em firmar assinar a ata, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso de o bem 
não ser entregue a partir da data aprazada.  
3. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis 
contados da respectiva intimação.  
4. No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e na Ata e das demais cominações legais.  
5. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data 
da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.  
6. As sanções previstas nos subitens 16.1, 16.2, I e II poderão ser aplicadas simultaneamente.  
 
CLÁUSULA OITAVA DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS   
 
1.  inexecução total ou parcial do objeto licitado enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.  
2 - Constituem motivo para rescisão da Ata/Contrato:  
a) Não cumprimento das condições do Edital e da Ata, especificações e prazos;  
b) O cumprimento irregular de condições do Edital e Ata, especificações e prazos;  
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade do 
fornecimento nos prazos estipulados;  
d) O atraso injustificado dá na entrega do objeto sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração;  
e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;  
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f) O descumprimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  
g) O cometimento reiterado de falta na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro 
do artigo 67 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993;  
h) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil;  
i) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;  
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que 
prejudique a execução do Contrato;  
 
CLÁUSULA NONA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   
 
a) Elaboração de todos os Editais, inclusive os complementares e retificadores se houver, 
observando-se a legislação vigente que trata da matéria;  
b) Disponibilizar inscrições via internet e interposição de recursos, se houver;  
c) Aplicação das provas objetivas, de títulos e práticas;   
d) Elaborar, coordenar e fiscalizar a aplicação das provas;  
e) Edição e impressão dos cadernos de provas e gabaritos, assegurando a entrega do caderno de 
provas aos candidatos, conforme estabelecido no edital;   
f) Correção das provas objetivas, de títulos e práticas;  
g) Elaboração e definição do conteúdo programático das provas;  
h) As provas escritas deverão ser elaboradas por profissionais especializados em cada área de 
formação, contendo questões inéditas, em conformidade com o nível de escolaridade e atribuições de 
cada cargo e, com no mínimo 40 (quarenta) questões.   
i) As provas práticas, quando for o caso, deverão ser constituídas por atividades específicas, de 
acordo com as atribuições dos cargos e com a realidade local.   
j) Garantir atendimento especializado aos portadores de deficiência, de acordo com as 
especificidades dos casos apresentados no momento da inscrição;  
k) Prestar atendimento e esclarecimento à comissão municipal organizadora do Concurso 
Público, aos candidatos e/ou a terceiros, em todas as fases do processo, disponibilizando correio 
eletrônico (e-mail), linha telefônica e pessoa para contato;   
l) Divulgação do gabarito oficial, em até 24h após realização das provas;  
m) Expedir relatório para publicação do resultado da seleção, com nome, totalizando os pontos 
(notas) obtidos pelo candidato, bem como, a identificação dos candidatos aprovados, classificando-
os pelos critérios previstos no edital do Concurso Público;  
n) Exame e julgamento com fundamentação das respostas, de eventuais recursos interpostos 
pelos candidatos através de banca examinadora, com emissão de parecer individualizado, obedecendo 
ao prazo do cronograma estabelecido no Edital;  
o) Revisão de provas e fornecimento de novos relatórios, por força de recursos interpostos, se 
for o caso;  
q) Apoio técnico e jurídico em todas as fases do Concurso Público;  
r) Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do Concurso Público, 
arcando com todos os ônus dele decorrentes, exceto se ficar comprovado que a contratada não seja a 
culpada;  
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s) Realização do Concurso Público com observância de todas as leis municipais relativas ao 
assunto;   
t) Elaboração de relatório final contendo todos os atos decorrentes do Concurso Público, para 
homologação da autoridade competente;   
u) Disponibilidade de pessoal e de profissionais técnicos, responsabilizando-se pelos encargos 
trabalhistas, tributários e previdenciários e demais decorrentes da prestação de serviços;   
v) Arcar com as despesas de alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários, bem 
como com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da 
prestação dos serviços;   
w) Organizar e encaminhar à comissão organizadora, ao final do Concurso Público, toda 
documentação relativa ao certame;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 
   
1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº Pregão e a proposta da empresa 
DETENTORA.   
2. Fica eleito o Foro da Comarca de Anchieta /SC para dirimir quaisquer questões decorrentes 
da utilização da presente ata. 3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 
e Lei 8.666/93, Lei Municipal nº 2.312, e demais normas aplicáveis.   
 

«CIDADE» - «UF_MUNICIPIO», em «DATA_DO_CONTRATO» 
 
 
 

«NOME_DA_CONTRATANTE» 
CNPJ(MF)  «CNPJ_DA_CONTRATANTE» 

CONTRATANTE 
 
 
 

«EMPRESA_CONTRATADA» 
«CPF_CNPJ_CONTRATADO» 

CONTRATADO(A) 
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A N E X O II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 
REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

  
AO MUNICIPIO DE DOM ELISEU - PA 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 9/2021-00037 
 
 

DECLARAÇÃO 

  

A Empresa________________(razão social da licitante), inscrita no CNPJ n.:_______________ com 

sede na _________(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) 

_________________________ infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.  

__________________ e do CPF/MF n. _____________________, para os fins de participação no 

Pregão Presencial de Registro de Preços SRP n. 9/2021-00037 e para cumprimento do previsto no 

inciso VII do artigo 4o da Lei no 10.520/02, publicada no DOU de 18/07/2002, DECLARA 

expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão em 

epígrafe.  

  

________________________, _________ de _____________ de2021.  

  

  
  

_________________________________ 
Assinatura e identificação do declarante 

(Sócio Administrador da empresa/representante mandatário) 
  

  

   
  
  

(Está declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes de proposta e habilitação) 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO 
ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

  
  
AO MUNICIPIO DE DOM ELISEU - PA 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 9/2021-00037 
 

  
  

  
A Empresa________________(razão social da licitante), inscrita no CNPJ n.:_______________ com 

sede na _________(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) 

_________________________ infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.  

__________________ e do CPF/MF no _____________________, para os fins de participação no 

Pregão Presencial de Registro de Preços SRP n. 9/2021-00037, DECLARA:  

  

a) Que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores 

de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em 

cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 

9.854, de 1999) e do presente Edital.  

  
_________________________________, de ___________________ de 2021.  

  
  

____________________________________ 
Assinatura e identificação do declarante  

(Sócio Administrador da empresa/representante mandatário)  
 
 

(inserir esta declaração no envelope de documentos de habilitação) 
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A N E X O I V - M O D E L O  D E  P R O C U R A Ç Ã O 
  
AO MUNICIPIO DE DOM ELISEU - PA 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 9/2021-00037 

 

  
  
A (nome da empresa)___________________________, CNPJ n. __________________, com sede à 
_____________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – 
nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço). Pelo presente instrumento de 
mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço).   
  

A quem confere(m) amplos poderes para junto a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE Dom Eliseu 
- PA, praticar atos necessários para representar a outorgante no processo licitatório na modalidade 
Pregão Presencial  SRP n. 9/2021-00037, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-
lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, 
negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, 
receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer está para outrem, com ou sem reservas de iguais 
poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma 
licitação).  
 
 
 

                                      _________________________________ 

                                      Assinatura e identificação do outorgante  
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ANEXO V - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.  OBJETO   

1.1 Este Termo de Referência tem por finalidade orientar os proponentes para a participação do 
certame, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para serviços técnicos 
profissionais visando à elaboração de concurso público para preenchimento de cargos junto 
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA, conforme abaixo: 

Item Quant Serv Especificação detalhada do objeto R$ Unit R$ 
Total 

    

Prestação de serviços técnicos profissionais, 
visando à realização de certame/processo 
Concurso Público, mil e duzentos) 
participantes, para 45 cargos conforme 
quadro em anexo com os cargos e as vagas. 

 

 

  

 
1.2 - O concurso será para provimento de cargos de ensino fundamental, ensino médio e ensino 
superior, de acordo com a tabela constante no inciso 1.5. 

1.2.1 - Todo o processo de realização do Concurso Público deverá ser informatizado, desde as 
inscrições até o seu resultado final; 

1.2.2 - Os critérios de desempates deverão contar com recurso avançado de modo a não permitir 
empates técnicos entre candidatos; 

1.2.3 - Deverá ser assegurada a entrega do caderno de provas aos candidatos e a correção das provas 
deverá ser feita por meio de leitura ótica, com utilização de cartão de respostas; 

1.2.4 - As provas objetivas, práticas, e de títulos estabelecidas no objeto a ser contratado, deverão 
ser aplicadas por profissionais especializados ou por pessoas capacitadas de responsabilidade da 
contratada, podendo o município indicar por decreto profissionais para compor a banca desempenho 
didático no caso dos professores, obedecendo-se os critérios estabelecidos no Edital do Concurso e 
caberá à licitante adjudicatária o seguinte: 

* Elaborar cronograma de serviços juntamente com a contratante;  

* Elaborar edital do concurso em conjunto com a contratante; 
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* Disponibilizar formulário de inscrição dos candidatos online e boleto para pagamento da taxa 
respectiva nas instituições bancárias pela internet; 

* Orientar sobre os espaços necessários para a realização do concurso público; 

* Contratar fiscais, coordenadores e todo o pessoal necessário para realização do objeto do contrato; 

* Elaborar e aplicar prova teórica objetiva com questões de múltipla escolha, contendo, no mínimo 
cinco alternativas, responsabilizando-se pelo seu sigilo e lisura; 

* Elaborar e aplicar prova prática conforme exigência de cada cargo (digitação/operacionalização/ 
volante/desempenho didático para os professores); 

* Corrigir eletronicamente os cartões respostas da prova teórica; 

* Realizar avaliação da prova de títulos; 

* Realizar a Etapa dos Testes de Aptidão Física; 

* Promover análise e julgamento dos recursos por ventura interpostos; 

* Divulgar listagem de candidatos aprovados, desclassificados e ausentes; 

* Divulgar e relatório geral do concurso para a contratante; 

* Apresentar resultado para homologação; 

* Envelopar e empacotar todo o material resultante do concurso e entregar à contratante; 

* Fornecer relatório final contendo todas as informações de classificação dos candidatos e as demais 
informações relevantes ocorridas durante a execução do contrato; 

* Prestar assessoramento técnico, com elaboração de documentos orientativos durante o período de 
validade do concurso público, que é de dois anos; 

1.3 - DO ATENDIMENTO E GARANTIAS AOS CANDIDATOS:  

1.3.1 - Deverá ser assegurada a total transparência, lisura, impessoalidade e objetividade na 
realização de todas as etapas do concurso;  

1.3.2 - A contratada deverá colocar à disposição dos candidatos equipe treinada de atendimento, a 
fim de orientá-los em todas as etapas do concurso, por meio de e-mail, fax, telefone (call center), 
carta ou pessoalmente, sem qualquer cobrança pelas informações prestadas aos mesmos;  

1.3.3 - Os questionamentos formulados pelos candidatos deverão ser respondidos em, no máximo, 
03 (Três) dias úteis;  

1.3.4 - Deverá ser disponibilizado no endereço eletrônico da contratada o local de provas com 
antecedência, conforme cronograma divulgado;  
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1.3.5 - Será garantido o direito à mulher de proceder à amamentação, com lactente de até 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 período;  

1.3.6 - 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, e desde 
que seja requerido pelo interessado; 

1.4 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:  

1.4.1 - A contratada deverá dispor de profissionais legalmente habilitados para receber, analisar e 
responder aos eventuais recursos administrativos referentes ao concurso público.  

14.1.1 – As ações judiciais interpostas por candidatos ou por terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, 
públicas ou privadas) contarão com apoio da Procuradoria Geral do município.  

1.4.2 - A interposição de recursos dar-se-á por meio de formulário próprio, disponível no endereço 
eletrônico da contratada, onde o mesmo deverá ser enviado.  

1.4.3 - As situações nas quais será admitido recurso serão oportunamente definidas pela contratada. 

1.5 - DOS CARGOS, DAS VAGAS E OUTROS: 

1.5.1 – Os cargos a serem preenchidos serão destinados às Secretarias Municipais de Administração 
e Planejamento, Fazenda, Educação, Meio Ambiente, Agricultura, Saúde, Infraestrutura, 
Assistência Social, conforme quadros abaixo: 

I - QUADRO DE CARGOS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
E FAZENDA. 

Cargo Salário Requisito Vaga 

 

 

1. AUDITOR FISCAL (40) Horas 
 

 

 

R$ 4.380,79 

POSSUIR DIPLOMA DEVIDAMENTE 
REGISTRADO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO SUPERIOR EM 
ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS, DIREITO OU ECONOMIA 
E CARTEIRA NACIONAL DE 
HABILITAÇÃO - CNH, MÍNIMA B  

 

 

01 

 
2. AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

(40) Horas 

        

R$ 4.380,79 POSSUIR DIPLOMA, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE 
CURSO SUPERIOR EM 
ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS, DIREITO OU ECONOMIA  

 

01 

 

3. ADVOGADO (20) Horas 

 

R$ 5.000,00 

POSSUIR DIPLOMA DEVIDAMENTE 
REGISTRADO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO SUPERIOR EM DIREITO, 

 

02 
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 REGISTRO, INSCRIÇÃO NA ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB  

 

4. ENGENHEIRO CIVIL (40) Horas 
 
 

R$ 2.859,93 POSSUIR DIPLOMA DEVIDAMENTE 
REGISTRADO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA 
CIVIL, COM REGISTRO NO CONSELHO 
COMPETENTE 

02 

 

5. ASSISTENTE SOCIAL (30) Horas 
 

 

R$ 2.859,93 

POSSUIR DIPLOMA, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE 
CURSO SUPERIOR EM SERVIÇO 
SOCIAL, COM REGISTRO NO 
CONSELHO COMPETENTE 

 

02 

6. AGENTE DE FISCALIZAÇÃO (40) 
horas 
 

R$ 1.217,25 ENSINO MÉDIO COMPLETO 03 

7. CADASTRADOR IMOBILIÁRIO (40) 
horas 
 

R$ 1.217,25 ENSINO MÉDIO COMPLETO 01 

8. FISCAL DE POSTURA (40) horas 
 

R$ 1.217,25 ENSINO MÉDIO COMPLETO 01 

9. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40) 
Horas 
 

R$ 1.217,25 ENSINO MÉDIO COMPLETO 35 

10. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (40) 
Horas 
 

R$ 1.100,00 COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I 

35 

 

11. COZINHEIRO – 40 HORAS R$ 1.146,25 COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II 

10 

12. GARI (40) Horas 
 

R$ 1.100,00 COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I 

30 

13. VIGIA (40) Horas 
 

R$ 1.100,00 COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I 

10 

14. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (40) 
Horas 
 

R$ 1.146,00 COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II 

30 

15. ELETRICISTA (40) Horas 
 

R$ 1.146,00 COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II E CURSO DE 
ELETRICISTA OU AFIM COM CARGA 
HORÁRIA MÍNIMA DE 160 HORAS 

 

01 

16. MECÂNICO (40) Horas 
 

R$ 1.146,00 COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II 

01 
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17. MOTORISTA – CATEGORIA AB (40) 
Horas 
 

R$ 1.146,00 COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II E CNH CATEGORIA 
AB 

06 

18. MOTORISTA – CATEGORIA AD (40) 
Horas 
 

R$ 1.146,00 COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II E CNH CATEGORIA 
AD 

02 

II - QUADRO DE CARGOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Cargo Salário Requisito Vaga 

19. PSICÓLOGO 
 
 

R$ 2.859,93  01 

20. NUTRICIONISTA 
 
 

R$ 2.859,93  01 

 

21. FONOAUDIÓLOGO (30) Horas 
 

R$ 2.859,93 POSSUIR DIPLOMA DEVIDAMENTE 
REGISTRADO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO SUPERIOR EM 
FONOAUDIOLOGIA, COM REGISTRO 
NO CONSELHO DE CLASSE 

 

01 

22. PROFESSOR AUXILIAR DE SALA 
DE AULA EM EDUCAÇÃO 
ESPECIAL/ INCLUSIVA /AEE/EDUC. 
INFANTIL (40) HORAS 

R$ 1.440,00 ENSINO MÉDIO COMPLETO NA 
MODALIDADE NORMAL COM 
FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE NO 
MÍNIMO 40H 

 

40 

23. PROFESSOR NÍVEL I – ZONA 
URBANA – 20 HORAS/SEMANAIS 
 
 

R$ 1.443,12 

Lei nº 11.738/2008 
(Piso Nacional)   

COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO 
NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE 
NORMAL. 

 

25 

24. PROFESSOR NÍVEL I – ZONA RURAL – 
20 HORAS/SEMANAIS 

R$ 1.443,12 

Lei nº 11.738/2008 

(Piso Nacional)   

COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO 
NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE 
NORMAL. 

15 

25. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS R$ 1.100,00 COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I 

15 

26. VIGIA (40) Horas 
 

R$ 1.100,00 COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I 

10 

27. MOTORISTA – CATEGORIA AD (40) 
Horas 
 

R$ 1.146,00 COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II E CNH CATEGORIA 
AD 

01 

 

III - QUADRO DE CARGOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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Cargo Salário Requisito Vaga 

28. ENFERMEIRO  
 

R$ 2.859,93 POSSUIR DIPLOMA DEVIDAMENTE 
REGISTRADO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM, 
COM REGISTRO NO CONSELHO DE 
CLASSE 

 

15 

29. ENFERMEIRO DO TRABALHO 
 

R$ 2.859,93 POSSUIR DIPLOMA DEVIDAMENTE 
REGISTRADO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM 
E CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA 
ÁREA DE ENFERMAGEM DO 
TRABALHO OU EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO, COM REGISTRO NO 
CONSELHO DE CLASSE 

 

 

 

01 

30. MÉDICO CLINICO GERAL (40 
HORAS) 
 
 

R$ 6.000,00 POSSUIR DIPLOMA DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE 
CURSO SUPERIOR EM GRADUAÇÃO 
EM MEDICINA EM INSTITUIÇÃO 
RECONHECIDA PELO MEC, COM 
REGISTRDE CLASSE   

 

 

02 

31. ASSISTENTE SOCIAL (30) Horas 
 
 

R$ 2.859,93 POSSUIR DIPLOMA, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE 
CURSO SUPERIOR EM SERVIÇO 
SOCIAL, COM REGISTRO NO 
CONSELHO DE CLASSE 

 

01 

32. BIOMEDICO (40) horas 
 

R$ 2.859,93 POSSUIR DIPLOMA, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE 
CURSO SUPERIOR EM BIOMEDICINA, 
COM REGISTRO NO CONSELHO DE 
CLASSE  

 

01 

33. FARMACÊUTICO (40) horas 
 

R$ 2.859,93 POSSUIR DIPLOMA, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE 
CURSO SUPERIOR EM FARMÁCIA, 
COM REGISTRO NO CONSELHO DE 
CLASSE 

 

02 

34. NUTRICIONISTA (30) Horas 
 
 

R$ 2.859,93 POSSUIR DIPLOMA DEVIDAMENTE 
REGISTRADO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO, 
COM REGISTRO NO CONSELHO DE 
CLASSE  

 

02 

 

35. FISIOTERAPEUTA (30) horas 
 

 

R$ 2.859,93 

POSSUIR DIPLOMA, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE 
CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA, 
COM REGISTRO NO CONSELHO DE 
CLASSE 

 

02 

36. EDUCADOR FÍSICO (40) horas 
 
 

R$ 2.859,93 POSSUIR DIPLOMA DEVIDAMENTE 
REGISTRADO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO 

 

02 
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EM EDUCAÇÃO FÍSICA, NO 
CONSELHO DE CLASSE 

37. AUDITOR EM SAÚDE (40) horas 
 
 

R$ 4.380,79 POSSUIR DIPLOMA DEVIDAMENTE 
REGISTRADO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO SUPERIOR EM MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, ENFERMAGEM, 
FARMÁCIA, ADMINISTRAÇÃO, 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS, DIREITO, 
ECONOMIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU 
BIOQUÍMICA, 
MATEMÁTICA OU ÁREAS AFINS 

 

 

01 

38. TÉCNICO DE RADIOLOGIA (24) horas 
 
 

R$ 1.513,67 ENSINO MÉDIO 
PROFISSIONALIZANTE NA 
RESPECTIVA ÁREA OU ENSINO 
MÉDIO COMPLETO ACRESCIDO DE 
CURSO TÉCNICO NA RESPECTIVA 
ÁREA E COM REGISTRO NO 
CONSELHO DE CLASSE 

 

 

02 

39. TÉCNICO DE LABORATÓRIO (40) horas 
 
 

R$ 1.513,67 ENSINO MÉDIO 
PROFISSIONALIZANTE NA 
RESPECTIVA ÁREA OU ENSINO 
MÉDIO COMPLETO ACRESCIDO DE 
CURSO TÉCNICO NA RESPECTIVA 
ÁREA E COM REGISTRO NO 
CONSELHO DE CLASSE 

 

 

02 

40. TÉCNICO DE ENFERMAGEM (40) horas 
 
 

R$ 1.513,67 ENSINO MÉDIO 
PROFISSIONALIZANTE NA 
RESPECTIVA ÁREA OU ENSINO 
MÉDIO COMPLETO ACRESCIDO DE 
CURSO TÉCNICO NA RESPECTIVA 
ÁREA E COM REGISTRO NO 
CONSELHO COMPETENTE 

 

 

20 

 

IV - QUADRO DE CARGOS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

Cargo Salário Requisito Vaga 

41. AGENTE AMBIENTAL (40) Horas 
 
 

R$ 1.513,67 ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE NA 
RESPECTIVA ÁREA OU ENSINO MÉDIO 
COMPLETO ACRESCIDO DE CURSO 
TÉCNICO NA RESPECTIVA ÁREA E COM 
REGISTRO NO CONSELHO COMPETENTE 

02 

42. TÉCNICO AGRÍCOLA (40) Horas 
 
 

R$ 1.513,67 ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE NA 
RESPECTIVA ÁREA OU ENSINO MÉDIO 
COMPLETO ACRESCIDO DE CURSO 
TÉCNICO NA RESPECTIVA ÁREA E COM 
REGISTRO NO CONSELHO COMPETENTE 

03 

43. ENGENHEIRO AGRÔNOMO (40) 
Horas 
 
 

R$ 2.859,93 POSSUIR DIPLOMA DEVIDAMENTE 
REGISTRADO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
SUPERIOR EM ENGENHARIA AGRÔNOMA, 

02 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
CNPJ: 22.953.681/0001-45 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 

 
End.: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 02 

Centro – Dom Eliseu - PA 
CEP: 68.633-000 

 

COM REGISTRO NO CONSELHO 
COMPETENTE 

44. ENGENHEIRO AMBIENTAL (40) Horas 
 
 

R$ 2.859,93 POSSUIR DIPLOMA DEVIDAMENTE 
REGISTRADO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
SUPERIOR EM ENGENHARIA AMBIENTAL, 
COM REGISTRO NO CONSELHO 
COMPETENTE 

02 

45. ENGENHEIRO FLORESTAL (40) Horas 
 
 

R$ 2.859,93 POSSUIR DIPLOMA, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO 
SUPERIOR EM ENGENHARIA AMBIENTAL, 
COM REGISTRO NO CONSELHO 
COMPETENTE 

02 

46. FISCAL AMBIENTAL (40) Horas 
 
 

R$ 2.859,93 ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM CIÊNCIAS 
AMBIENTAIS, ENGENHARIA AMBIENTAL, 
ENGENHARIA SANITÁRIA, ENGENHARIA 
AMBIENTAL E SANITÁRIA, BIOLOGIA, 
GEOGRAFIA, GEOLOGIA OU TECNOLOGIA 
DE GESTÃO AMBIENTAL, COM REGISTRO E 
REGULARIDADE PROFISSIONAL, 
ACRESCIDO DE CNH A OU B OU A/B 

 

 

 

01 

 
 

V - QUADRO DE CARGOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Cargo Salário Requisito Vaga 

47. AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
 
 

R$ 1.988,27 ENSINO MÉDIO COMPLETO E CNH 
CATEGORIA AD 

12 

48. PEDREIRO (40) Horas 
 
 

R$ 1.146,00 COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II 

02 

49. OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES 
(40) Horas 
 
 

R$ 1.146,00 COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II, CNH-D E CURSO 
DE OPERADOR DE MÁQUINAS 

 

02 

 
 
1.6 – DO TOTAL DE CARGOS E VAGAS: 
 

ÓRGÃO TOTAL DE CARGOS TOTAL DE 
VAGAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU/PA 46 363 
 
2. JUSTIFICATIVA  

A presente licitação, processada na modalidade Pregão Presencial tem por objeto a 

seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
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PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO 

QUADRO PESSOAL DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA.  

O presente procedimento licitatório tem sua deflagração embasada na necessidade 

do Município de DOM ELISEU – PA, em atender a demanda de vagas de cargos de caráter efetivo e 

cadastro reserva, bem como suprir a necessidade para atender emergências, férias, licenças etc., em 

especial, vagas não preenchidas em concursos anteriores e a criação de novos cargos.  

A Prefeitura Municipal está atualmente na dependência de novas contratações de 

profissionais junto todas as secretarias para atendimento da vacância de cargos de nível superior, 

médio, médio-técnico e fundamental I e II, e atendimento do TAC-Termo de Ajuste de Conduta, 

gerado pelo procedimento nº 009/2017 e 004/2018 firmado em 22 de maio de 2019, averbado entre 

o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Dom Eliseu-PA, considerando a necessidade 

temporal desde o último concurso, com toda demanda estrutural em crescente demanda de atender as 

políticas públicas, a quem delas precisam. Diante do quadro atual, e cumprindo o que determina nossa 

Carta Magna, há a necessidade urgente da realização de concurso público para o preenchimento de 

vagas em atendimento à demanda do município, e para tanto, há evidente necessidade de contratar 

uma empresa prestadora de serviços técnicos especializados em Consultoria, Organização e Execução 

de Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos para realização do aludido certame. 

Por intermédio de procedimento licitatório, o Poder Executivo Municipal pretende 

contratar empresa especializada para selecionar candidatos para as vagas existentes nos quadros de 

servidores do Município, atendendo ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, 

garantindo, assim, a continuidade dos serviços prestados pelo poder público à sociedade.  

Ademais, é imprescindível que o poder público atue de forma planejada, melhor 

aproveitando os recursos orçamentários e humanos postos a sua disposição, com vistas a suprir as 

necessidades das unidades públicas de prestação de serviços, estruturando assim a composição 

mínima das equipes, garantindo o caráter de continuidade dos serviços. Assim, considerando os 

Princípios da Moralidade, da Igualdade e da Competição, os quais postulam a natureza do concurso 

público, garantindo a acessibilidade aos cargos públicos de provimento efetivo, é de extrema 

importância a realização de novo concurso para preenchimento das vagas já existentes, bem como 
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formar cadastro de reserva para futuras e eventuais vagas, a fim de não sobrecarregar o bom 

funcionamento da Administração Pública Municipal. 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS DISTRIBUIDOS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE   

A prestação dos serviços será para realização do Concurso Público com estimativas de 1.000 
candidatos inscritos. constantes na tabela abaixo:  
 

 
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   
 
4.1 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

a) Elaboração de todos os Editais, inclusive os complementares e retificadores se houver, 
observando-se a legislação vigente que trata da matéria;  

b) Disponibilizar inscrições via internet e interposição de recursos, se houver;  

c) Aplicação das provas objetivas, de títulos e práticas;   

d) Elaborar, coordenar e fiscalizar a aplicação das provas;  

e) Edição e impressão dos cadernos de provas e gabaritos, assegurando a entrega do caderno de 
provas aos candidatos, conforme estabelecido no edital;   

f) Correção das provas objetivas, de títulos e práticas;  

g) Elaboração e definição do conteúdo programático das provas;  

h) As provas escritas deverão ser elaboradas por profissionais especializados em cada área de 
formação, contendo questões inéditas, em conformidade com o nível de escolaridade e atribuições de 
cada cargo e, com no mínimo 40 (quarenta) questões;   
  

ITENS NÍVEL 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMATIVA DE INSCRITOS. 

VALOR 
TOTAL 

 01 

 Superior R$ 000,00  180 
  R$ 00.000,00 
 

Médio/ 
Técnico 

R$ 000,00 350 R$ 00.000,00 

Fundamental 
- I 

R$ 000,00 420 R$ 00.000,00 

Fundamental 
- II 

R$ 000,00 250 R$ 00.000,00 

VALOR GLOBAL R$ 00.000,00 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
CNPJ: 22.953.681/0001-45 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 

 
End.: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 02 

Centro – Dom Eliseu - PA 
CEP: 68.633-000 

 

i) As provas práticas, quando for o caso, deverão ser constituídas por atividades específicas, de 
acordo com as atribuições dos cargos e com a realidade local;   
  

j) Garantir atendimento especializado aos portadores de deficiência, de acordo com as 
especificidades dos casos apresentados no momento da inscrição;  

k) Prestar atendimento e esclarecimento à comissão municipal organizadora do Concurso 
Público, aos candidatos e/ou a terceiros, em todas as fases do processo, disponibilizando correio 
eletrônico (e-mail), linha telefônica e pessoa para contato;   

l) Divulgação do gabarito oficial, em até 24h após realização das provas;  

m) Expedir relatório para publicação do resultado final da seleção, com nome, totalizando os 
pontos (notas) obtidos pelo candidato, bem como, a identificação dos candidatos aprovados, 
classificando-os pelos critérios previstos no edital do Concurso Público;  

n) Exame e julgamento com fundamentação das respostas, de eventuais recursos interpostos 
pelos candidatos através de banca examinadora, com emissão de parecer individualizado, obedecendo 
ao prazo do cronograma estabelecido no Edital;  

o) Revisão de provas e fornecimento de novos relatórios, por força de recursos interpostos, se 
for o caso;  

p) Apoio técnico e jurídico em todas as fases do Concurso Público;  

q) Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do Concurso Público, 
arcando com todos os ônus dele decorrentes, exceto se ficar comprovado que a contratada não seja a 
culpada;  

r) Realização do Concurso Público com observância de todas as leis municipais relativas ao 
assunto;   

s) Elaboração de relatório final contendo todos os atos decorrentes do Concurso Público, para 
homologação da autoridade competente;   
t) Disponibilidade de pessoal e de profissionais técnicos, responsabilizando-se pelos encargos 
trabalhistas, tributários e previdenciários e demais decorrentes da prestação de serviços;   

u) Arcar com as despesas de alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários, bem 
como com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da 
prestação dos serviços;   

v) Organizar e encaminhar à comissão organizadora, ao final do Concurso Público, toda 
documentação relativa ao certame;  

 4.2 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
CNPJ: 22.953.681/0001-45 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 

 
End.: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 02 

Centro – Dom Eliseu - PA 
CEP: 68.633-000 

 

a) Atendimento especializado aos portadores de deficiência, de acordo com as especificidades 
dos casos apresentados;   

b) Elaboração de portaria da comissão organizadora e autorização do concurso público;   

c)  Divulgação na imprensa oficial e local com o objetivo de dar ampla publicidade ao certame;  

d) Providenciar local para realização das provas escritas, com 24h de antecedência, devendo estar 
limpos e organizados e, conforme solicitação encaminhada previamente pela contratada;  

e)  Providenciar local para realização das provas práticas;  

f)  Disponibilizar máquinas, veículos, instrumentos e equipamentos para realização de provas 
práticas;    

g) Intervir na prestação dos serviços ou denunciar infrações cometidas pela contratada, nos casos 
e condições previstos na Lei Federal nº 8.666/93;    

5 - PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 a) Em no máximo 120 dias após a emissão da ordem de serviço pelo Município;   

5.1 - FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado da seguinte forma:  

 1. Será realizado através de meio de inscrições na conta da contratada evitando todo e qualquer tipo 
de ônus para o município de Dom Eliseu – PA. 
 
2. A critério da Contratada, estará a responsabilidade de arcar com todas as despesas envolvidas no 
processo direta e indiretamente.   
 

 
6 – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO  
 
6.1 - A PROPONENTE vencedora deverá assinar o Contrato, dentro de 2 (dois) dias úteis, da 

convocação, junto a Seção de Licitações desta Prefeitura. O prazo concedido para assinatura do 

Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, 

e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.  

6.2 - Caso já estejam com o prazo de validade expirado as seguintes certidões apresentadas na fase 

de habilitação deste certame também deverão ser apresentadas:  

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Dívida Ativa da União e Contribuições 

Federais) e à Seguridade Social (INSS), emitida pela receita Federal do Brasil;  
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b) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela 

Caixa Econômica Federal;  

c) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

 

7 - DOS ÓRGÃOS:  

7.1 - A contratação atenderá as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e 

Planejamento, Fazenda, Educação, Saúde, Infraestrutura, da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA. 

 
Dom Eliseu-PA, 17 de dezembro de 2021.  

 
 
 
 

____________________________________ 
FELIPE GABRIEL CORREA BARROS 
Pregoeiro Oficial 
 
 
Autoridade Competente: 
 

 
GERSILON SILVA DA GAMA 

Prefeito Municipal 
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA EMISSÃO DE  
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC  

Documentação relativa à Habilitação Jurídica  
  

- Cédula de Identidade (do(s) proprietário(s));  
- Registro Comercial, no caso de empresa individual;  
- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente cadastrado, em se tratando 

de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores;  

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir;  

  

Documentação relativa à Regularidade Fiscal  
  

- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Geral de Contribuinte 
(CNPJ);  

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetivo 
contratual;  

- Prova de regularidade de débitos inscritos e não inscritos em dívida ativa para com a Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente, na forma da 
lei;  

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS);  

- Prova de regularidade de débitos trabalhista (CNDT);  
  

Documentação relativa à Qualificação Técnica  
  

- Registro ou inscrição na entidade profissional competente;  
- Atestado Técnico, bem como, qualificação do administrador Técnica Responsável pelos 

trabalhos;  
  

Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira  
  

- Balanço Patrimonial e demonstração do último exercício já exigíveis e apresentados na forma da 
lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada e sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser utilizados por índices oficiais quando encerrados há mais 
de três meses da data de apresentação;  

- Certidão Negativa de Falência ou Concordata;  
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Outros  
  

- Declaração da empresa de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, art. 7° da Constituição 
Federal, que não emprega menores de dezoito anos para realização de trabalho noturno, insalubre 
ou perigoso, e menores de dezesseis anos, para qualquer tipo de trabalho, ressalvada a condição 
de aprendiz aos maiores de quatorze anos.  

  
- Declaração expressa - se for o caso, datada e assinada, sob as penalidades cabíveis, do 

representante legal da licitante, de que a empresa se enquadra na condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos dos Incisos I ou II do artigo 3º da Lei Complementar n. 
123/2006.  

  
  

“ATENÇÃO” – INSTRUÇÕES PARA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO:  
  

1) A empresa interessada deverá apresentar requerimento (Modelo Anexo VI), redigido em papel 
timbrado da firma, contendo o tipo de atividade desenvolvida pela empresa, acompanhado de 
Ficha Cadastral (Modelo Anexo VII).  

  
2) Os documentos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente.  
  

3) Os documentos deverão ser entregues protocolados, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura no 
período das 08:00 às 17:00 horas.   

  
4) NÃO nos responsabilizamos pelas documentações enviadas via correio.   

  
5) NÃO serão aceitas documentações enviadas por fax ou sem autenticação.  

  
6) A previsão para emissão do Certificado de Registro Cadastral é de 2 (dois) dias, após o protocolo 

do requerimento cadastral, caso esteja correta toda a documentação apresentada.  
  

7) O Certificado emitido terá validade por no máximo 12 (doze) meses, após será necessária a 
renovação cadastral.  

  
8) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, este Executivo Municipal 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das documentações para realização do respectivo cadastro. 

 
9) Tanto os formulários preenchidos quanto os documentos físicos deverão ser digitalizados e 

enviados, em formato PDF, para o endereço eletrônico : licita.pmde@gmail.com Para que 
sejam aceitos, os documentos devem estar completos (com todas as suas folhas e anexos 
digitalizados), nítidos, sem cortes que ocultem informação e com orientação correta, na 
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forma de leitura. Os documentos que apresentarem erros em sua digitalização que dificultem 
sua leitura, serão devolvidos ao emissor da mensagem eletrônica. Os documentos originais 
digitalizados deverão ser preservados pelas pessoas físicas ou jurídicas que o emitirem, no 
mínimo, até o transcurso dos prazos de prescrição ou decadência dos direitos a que se 
referem. 
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A N E X O VI – MODELO DE REQUERIMENTO PARA EMISSÃO DE CRC 
  
AO MUNICIPIO DE DOM ELISEU - PA 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 9/2021-00037 
 
 
 
 
Ao  
Município de Dom Eliseu/PA 
  
  
  
Ilmo. Sr. Presidente da comissão de licitação:  

  
  
  

     _________________________________________  (nome  
da firma), ___________ (CNPJ) ____________ (inscrição Estadual), ____________ (endereço 
completo), ______(cidade), _____________ (CEP), _________ (telefone e fax), nos termos que 
regula a matéria, vem solicitar sua inscrição no Registro Cadastral de Fornecedores ou Prestadores 
de Serviços desta Municipalidade, juntando para tanto, a documentação exigida e ficha cadastral 
devidamente preenchida.  

  
  
  
  

 
  

     __________________, __ de _______ de ______.  
  
  
  
     ________________________   

(assinatura, nome e cargo)  
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A N E X O VII – MODELO DE FICHA CADASTRAL 
  
AO MUNICIPIO DE DOM ELISEU - PA 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 9/2021-00037 

Empresa:    

CNPJ n.:    

Inscrição Estadual:    

Inscrição Municipal:    

Endereço:    

Bairro:    

Cidade:    

CEP:    

Telefone:    

Fax:    

Web Site:    

E-Mail:    

Atividade Principal:    

Capital Social:    

Sócio Administrador:    

  

Nome: *    

CPF n.:    

RG n.:    

Data nascimento:    

Endereço residencial:    

Telefone:    

E-mail pessoal:    

E-mail profissional:    

*Preencher as informações da tabela para todos os sócios.   

  
 

________________________  
(assinatura, nome e cargo)  
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A N E X O VIII – MINUTA DO CONTRATO 
  
AO MUNICIPIO DE DOM ELISEU - PA 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 9/2021-00037 
 
CONTRATO Nº ___/2021 
 
 

CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUECELEBRAM, ENTRE SI, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU, 
NA FORMA ABAIXO.  

 
 
A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE DOM ELISEU, ente de Direito Público, com sede à 
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 02,Centro – Dom Eliseu - PA, CNPJ nº 22.953.681/000-
45, neste ato representada pelo Prefeito GERSILON SILVA DA GAMA, Brasileiro, Casado, 
residente e domiciliado na Rodovia da Mangabeira, s/nº, Centro – DOM ELISEU - PA, CPF nº 
394.330.052-87, Carteira de Identidade nº 2229314 SSP/PA, aqui designada CONTRATANTE, e, do 
outro lado,..............................., inscrita no CNPJ sob o nº .................., com sede na 
........................................................, neste ato representada por (.........., RG. nº .......... e CPF/MF nº 
.........), aqui designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que será regido pelas disposições da Lei 8.666/93, do Edital 
nº9/2021-00037e seus Anexos, na modalidade de Pregão Presencial SRP, integrante do Processo 
Administrativo nº. 02911002/21/e pelas seguintes cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, 
ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS NO CONCURSO PARA 
PROVIMENTO DOS CARGOS CRIADOS NO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO  
 
Parágrafo Primeiro – No preço contratado, estão incluídos todos os custos da CONTRATADA 
referentes a encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e tributários, despesas com transporte e 
materiais necessários à boa execução do serviço, além de quaisquer outros custos que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento das obrigações contratadas, excluindo-se 
apenas a publicação dos editais, que ficará a cargo da CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO  
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O Contrato vigerá pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) dias, a partir da assinatura do contrato, 
prorrogável por igual período, conforme interesse das partes, ressalvados atrasos por parte do 
Município. Observar-se-á os seguintes prazos corridos após assinatura do contrato:  
a) publicação do edital: até 15 dias após assinatura do Contrato;  
b) período para inscrição: até 30 dias após a publicação do edital;  
c) aplicação de provas: até 40 dias após o término da inscrição;  
d) divulgação dos gabaritos: até 48 horas após a aplicação das provas;  
e) recursos contra gabaritos de prova: até 03 dias após a divulgação;  
f) divulgação de resultados preliminar: até 15 dias após a realização das provas;  
g) recursos contra resultado preliminar do Processo do Concurso: até 3 dias após a divulgação;  
h) Divulgação e homologação do resultado final: até 15 dias após a divulgação do resultado 
preliminar. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA. 
 
4.1. O valor pelos serviços do objeto de contrato será do tipo variável, estimado em R$ 000.000,00 
(valor por extenso), conforme estimativa de inscritos. 
 
4.1.1. Pela prestação dos serviços técnico-especializados, a CONTRATADA receberá diretamente 
dos candidatos inscritos, a importância de 100% (cem por cento) do valor das inscrições arrecadadas, 
a serem feitas diretamente em conta bancária própria da CONTRATADA. 
 
 4.2. Nos preços propostos deverão estar inclusos e diluídos todos os custos que envolvem a perfeita 
execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e 
trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte seguro, e ainda todas as despesas diretas e indiretas e 
quaisquer outras necessárias a total execução do objeto da licitação. 

4.3. Será condições essenciais para o pagamento à empresa desta licitação, a apresentação, em cada 
parcela, das certidões e/ou documentos equivalentes que comprovem a regularidade da empresa 
contratada junto a justiça do trabalho, FGTS, Receita Federal, Fazenda Pública Estadual e Municipal 
do Estado do Pará. 

4.4. As despesas decorrentes da execução do contrato desta licitação correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária:  
Recursos Próprios do Município: 
Secretaria de Administração 
00.000.0000.20000.0000 – (fonte do recurso) 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas na legislação, neste Contrato 
ou dele decorrentes:  
 
1 - Edital de Inscrição:  
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a) Elaboração de minuta do edital para apresentação e análise juntamente com a comissão do 
concurso, observando, na distribuição de vagas o percentual reservado para pessoas com deficiências;  
 
 
b) elaboração do programa do concurso por natureza do cargo e disciplinas de acordo com o conteúdo 
e a bibliografia definidos juntamente com a comissão do concurso;  
 
c) especificação de disciplinas e peso de provas, ponto de corte e média para aprovação juntamente 
com a comissão do concurso;  
 
d) regulamentação da forma de nomeação, processo de desidentificação e posterior identificação de 
provas, recursos e demais dados necessários juntamente com a comissão do concurso;  
 
e) seleção e convocação das bancas examinadoras, assegurando sua isenção quanto ao serviço público 
deste município;  
 
f) preparação do manual de candidato (MC), incluindo modelo da ficha de inscrição, bem como todo 
o material de apoio para a equipe que irá trabalhar durante a realização das provas;  
 
g) submeter todo e qualquer ato diverso do acordado à apreciação e aprovação da comissão do 
concurso público.   
 
2 - Divulgação com ônus para a empresa a ser contratada:  
 
a) Elaboração e publicação do Extrato de Edital no Diário Oficial do Estado (caderno Diário Oficial 
dos Municípios), em jornal de grande circulação no Estado do Pará, no site da CONTRATADA, 
como também no site do município;  
 
b) publicação da relação dos candidatos, por local de realização de provas, no site da 
CONTRATADA, como também no site do município;  
 
c) publicação dos gabaritos no site da CONTRATADA, como também no site do município;  
 
d) publicação dos resultados com a respectiva pontuação por ordem de classificação correspondente 
ao número de vagas no site da CONTRATADA, como também no site do município;  
 
e) publicação dos resultados após julgamento dos recursos, no site da CONTRATADA, como 
também no site do município;  
 
f) publicação de quaisquer atos julgados necessários ao bom andamento do certame, no site da 
CONTRATADA, como também no site do município;  
 
3 - Inscrição dos candidatos:  
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a) elaboração do programa que irá gerar as fichas de inscrição já incluindo os dados que atenderão 
aos critérios de desempate dos candidatos, previstos no Edital de abertura;  
 
b) processo de inscrições pela internet, através de site próprio, com hospedagem da ficha de inscrição 
e com geração de boleto com código de barras para pagamento da inscrição na rede bancária, sendo 
que, o valor da inscrição deverá ir automaticamente, para conta específica do Tesouro Municipal;  
 
c) processo de inscrição presencial ou por procuração no prédio sede da Prefeitura Municipal de DOM 
ELISEU. 
 
d) para a realização da inscrição presencial, a empresa irá disponibilizar o pessoal encarregado de 
receber as inscrições;  
 
e) análise de todas as inscrições efetivadas, objetivando suas homologações;  
 
f) emissão de relatório contendo a relação dos candidatos em ordem alfabética, cargo e número de 
inscrição, bem como fundamentação das inscrições indeferidas;  
 
g) cadastramento dos candidatos inscritos após o recebimento dos requerimentos de inscrição, 
contendo o número de inscrição, nome e número do documento de identidade, para emissão de listas 
de freqüência, bem como listas de distribuição dos candidatos por locais de aplicação das provas;  
 
4 - Elaborar, aplicar e corrigir a PROVA OBJETIVA, para todos os cargos:  
 
a) prova de conhecimentos gerais e específicos, com elaboração de questões inéditas, em 
conformidade com o nível de escolaridade do cargo, bem como as atribuições, dispondo de 
profissionais especializados, devidamente habilitados, com responsabilidade técnica e registro no 
respectivo órgão de classe. 
 
b) análise técnica das questões, incluindo a revisão gramatical e de todo o processo de elaboração da 
prova;   
 
c) digitação e edição;  
 
d) impressão dos cadernos de questões e cartões de respostas;  
 
e) manter a prova em segurança e salvaguardar o sigilo das questões;  
 
f) isenção e divulgação dos integrantes das bancas examinadoras;  
 
g) verificação e aprovação, pela Comissão do Concurso, de todos os locais onde serão aplicadas as 
provas;  
 
h) definição das datas de aplicação das provas juntamente com a comissão de concurso;  
 
i) distribuição dos candidatos no local das provas;  
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j) emissão da relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local de realização das 
provas;  
k) mapeamento e identificação das salas para a realização das provas; 
 
l) elaboração dos materiais de apoio para a realização das provas, tais como etiquetas para 
envelopamento dos cartões de respostas, listas de presença, caderno de questões e relatórios;  
 
m) acondicionamento e transporte dos cadernos e grades ao local das provas, com o devido lacre 
garantidor de sigilo e segurança conforme exigência dos Tribunais de Contas;  
 
n) recrutamento, seleção e treinamento dos coordenadores, fiscais e pessoal de apoio, proporcional 
ao número de candidatos, que trabalharão durante a aplicação das provas;  
 
o) aplicação das provas, com a presença da equipe de coordenação e fiscalização;  
 
p) elaboração de atas e listas de presença;  
 
q) procedimento da leitura dos cartões de respostas, por meio de processamento eletrônico;  
 
r) emissão de boletins individuais e relatório de notas de todos os candidatos;  
 
s) correção e entrega dos resultados das provas objetivas;  
 
t) emissão do relatório das notas dos candidatos para publicação.  
 
5 - Aplicar PROVA DE TÍTULOS, que terá caráter classificatório para os cargos de nível 
Superior para os cargos da área de educação, compreendendo:  
 
a) Elaboração da grade de avaliação de títulos, que fará parte do Edital de Inscrição, em conjunto com 
a comissão de concurso;  
 
b) Avaliação de cada título apresentado, em conformidade com o Edital;  
 
c) Processamento das notas, elaboração de boletins individualizados e relatório de notas para 
divulgação do resultado.  
 
6 – Aplicação da prova prática para os cargos que forem exigidos, compreendendo: 
 
a) Elaboração da grade de avaliação da prova prática, que fará parte do Edital de inscrições, em 
conjunto com a comissão de concurso; 
 
b) Aplicação da prova prática no dia e horário definidos no Edital de inscrições; 
 
c) Processamento das notas e divulgação do resultado. 
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7 - Examinar e emitir parecer nos recursos impetrados pelos candidatos:  
 
a) recebimento dos recursos segundo as regras definidas em edital;  
b) encaminhamento dos pedidos de revisão às bancas examinadoras para análise;  
 
c) fundamentação das respostas aos pedidos de recursos impetrados, com emissão de parecer 
individualizado;  
 
d) atualização, se necessária, dos gabaritos oficiais e das notas das provas;  
 
e) dar conhecimento à comissão do concurso, do resultado dos recursos;  
 
f) publicação do resultado após julgamento dos recursos.  
 
8 - Elaborar relatório de classificação final dos candidatos:  
 
a) promoção do desempate dos candidatos de acordo com os critérios definidos no edital;  
 
b) emissão dos relatórios de notas englobando todas as etapas do concurso público, incluindo os 
critérios de desempate, de acordo com o previsto no edital;   
 
c) elaboração de relatórios, constando o nome dos aprovados por ordem de classificação, após o 
desempate dos candidatos para homologação.  
 
d) Elaboração de dossiê contemplando os elementos administrativos concernentes ao certame, que 
servirá de base para o Município de DOM ELISEU, bem como para o TCE, quando de eventual 
realização de auditoria.  
 
9. Manter um posto de atendimento presencial no Município para prestar toda e qualquer informação 
do concurso ao candidato até sua homologação.  
 
10. Propiciar as condições necessárias ao atendimento dos candidatos com deficiências, e a lactentes.  
 
11. Prover todos os meios materiais e de pessoal, necessários à realização do concurso.  
 
12. Manter uma equipe mínima de 03 representantes durante a realização das provas, para solução de 
situações imprevistas.   
 
13. Disponibilizar durante e nos locais de aplicação das provas, em quantidade proporcional ao 
número de salas os seguintes materiais: água sanitária, papel higiênico, desinfetante líquido, vassoura 
piaçava grande, vassoura piaçava pequena, sabão em pó e pano de chão.  
 
14. Assumir o custo necessário ao deslocamento dos técnicos responsáveis pela aplicação das provas, 
fornecimento e entrega dos lanches, e se forem o caso também refeições, durante a realização do 
concurso.  
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15. Remunerar em ESPÉCIE, após a aplicação das provas, os coordenadores, fiscais e pessoal de 
apoio envolvidos no processo.  
16. Entregar os cadernos de questões aos candidatos somente após o decurso de 03 (três) horas do 
início da prova.  
 
17. Fornecer a Comissão do Concurso, 02 (duas) horas após o término da realização das provas, um 
ou mais exemplares de cada uma das provas aplicadas no concurso.  
 
18. Publicar o gabarito, até 48 (quarenta e oito) horas após o término da realização das provas, através 
do site da empresa e no site do Município.  
 
19. Arcar com todas as despesas inerentes a remessa de material relacionado com o concurso.  
 
20. Assumir os demais custos decorrentes da elaboração e execução do concurso público.  
 
21. Fornecer, à comissão do concurso por meio magnético, listagem em ordem alfabética do resultado 
do concurso obedecendo à ordem de classificação dos aprovados, contendo nº. de inscrição, nº. do 
documento de identidade, pontuação e notas de todos os candidatos, inclusive, contendo senha de 
confidencialidade.   
 
22. Conservar as folhas de respostas e exemplares do caderno de questões pelo prazo mínimo de 
validade do concurso.  
 
23. Elaborar juntamente com a Comissão do Concurso, o cronograma de execução do mesmo.  
 
24. Todos os trabalhos devem ser desenvolvidos em consonância com a Lei Orgânica do Município, 
Leis específicas de criação e alteração dos cargos, regime jurídico único dos servidores municipais, 
plano de carreira do magistério e demais nos mas jurídicas vigentes.  
 
25. Todas as despesas, decorrentes de contratações dos serviços ou fornecimento de material, 
inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários e tributários, relativos aos empregados e 
associados da empresa contratada, ficarão a cargo da contratada, cabendo-lhe ainda, inteira 
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a serem vítimas os seus empregados, quando 
em serviço, bem como por quaisquer danos ou prejuízos, por ventura causados a terceiros e ao 
município. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
Constituem obrigações do CONTRATANTE, além das demais previstas na legislação, neste Contrato 
ou dele decorrentes:  
 
a). fornecer, à CONTRATADA, a documentação e os dados necessários à execução dos serviços 
contratados, bem como lhe prestar verbalmente ou por escrito informações específicas que visem a 
esclarecer ou orientar a correta prestação dos serviços;  
 
b). aprovar e publicar os editais, gabaritos e resultados;  
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c). aprovar modelo de Requerimento de Inscrição e do Manual do Candidato;  
 
d). definir cronograma para a realização do CONCURSO.  
 
e). fornecer locais apropriados para realização das diversas etapas do certame.  
 
f). nomear servidores para compor a comissão do concurso, que irá subsidiar acompanhar e 
supervisionar todas as fases do processo;  
 
g). definir o cronograma para a realização do concurso;  
 
h). disponibilizar o local para o posto de inscrição presencial no município;   
 
i). disponibilizar os locais para realização das provas, cujo quantitativo será definido pela contratada 
e a comissão de concurso, por ocasião do encerramento das inscrições, quando será conhecido o 
número de candidatos inscritos;  
 
j). disponibilizar espaço físico adequado às pessoas com deficiência e lactante para realização da 
prova;  
 
k). disponibilizar a legislação municipal para subsidiar a elaboração do edital e das provas, se 
necessário;  
 
l). publicar os editais e comunicados do concurso no diário oficial do estado do Pará;  
 
m). aprovar modelo de ficha de inscrição e manual do candidato.  
 
n). fiscalizar e supervisionar a convocação, de coordenadores e fiscais do concurso, de acordo a 
necessidade da área a ser trabalhada;  
 
o). pagar o valor estipulado no contrato, de acordo com as cláusulas e condições acordadas.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO  
 
O regime de execução do presente Contrato será o de empreitada por menor preço Global.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES  
 
Se a CONTRATADA incorrer nas faltas previstas na Lei, aplicar-se-ão, segundo a natureza e a 
gravidade da infração, assegurada a defesa prévia, as seguintes sanções:  
 
a) multa, na forma prevista no Parágrafo Primeiro desta Cláusula e na Lei 8666/93. 
 
b) suspensão temporária do direito de participação em licitação e impedimento de contratar com  
a Administração, por prazo não excedente a 05 (cinco) anos;  
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c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante 
a Administração Pública Estadual;  
 
d) descredenciamento do sistema de registro cadastral.  
 
Parágrafo Primeiro – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 
Contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, na forma prevista a seguir: 
 
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 
inclusive na recusa do adjudicatário em assinar o Contrato dentro de 10 (dez) dias corridos, contados 
da data de sua convocação;  
 
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço 
não realizado;  
 
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia 
subsequente ao trigésimo.  
 
Parágrafo segundo – As multas referidas neste artigo não impedem que a CONTRATANTE 
rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as demais sanções legais, nem têm caráter 
compensatório, e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e 
danos decorrentes das infrações cometidas.  
 
Parágrafo Terceiro – A CONTRATANTE se reserva ao direito de descontar, do pagamento devido 
à CONTRATADA, o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das 
condições estipuladas no Contrato.  
 
Parágrafo Quarto – A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes do 
atraso no fornecimento do objeto deste Contrato, exceto os decorrentes de força maior ou de ordem 
expressa e escrita da CONTRATANTE.  
 
Parágrafo quinto – Após o trigésimo dia de atraso no serviço, a CONTRATANTE reservar-se-á o 
direito de optar por uma das seguintes alternativas:  
 
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a 
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total 
da paralisação ou atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.  
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO  
 
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos artigos da Lei 
8.666/93.  
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO  
 
As partes elegem o foro da Comarca de DOM ELISEU que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. De pleno 
acordo, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, diante de 
02 (duas) testemunhas que também o subscrevem.  
 

XXXXXXXX, __ de __________ de2021. 
 
 
 

___________________________________________ 
xxXXXXXXXXXXXXXXXxx 

CONTRATANTE 
 
 

__________________________________________ 
EMPRESA 

REPRESENTANTE - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_________________________________________________ 
NOME: 
CPF: 
RG: 
 
_________________________________________________ 
NOME: 
CPF: 
RG: 
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