RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL E SEUS ANEXOS
EDITAL DA PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022-PMI
EMPRESA/PESSOA FÍSICA:_____________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________________________
CIDADE:

UF: _____________

CNPJ/CPF DA EMPRESA/ PESSOA FÍSICA: ______________________________________________________
TELEFONES: ________________________________________________________________________________
FAX: _______________________________________________________________________________________
E-MAIL: ____________________________________________________________________________________

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL
NOME: ______________________________________________________________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________________________________
CIDADE:
RG:

UF: _____________
CPF: ________________________________

TELEFONES: _________________________________________________________________________________

Recebi cópia do Edital e seus anexos relativos o Pregão Presencial N 03/2022-PMI, cujos envelopes de Habilitação,
e Proposta de Preço serão recebidos pelo Pregoeiro da CPL às 08:30min (Horário do UF) do dia 28/02/2022, na
sala da Comissão Permanente de Licitação de ITUPIRANGA/PA.

ITUPIRANGA/PA, _________ de ___________________________ de__________

_________________________________________
Assinatura
 Solicito a V.S.ª preencher o recibo de entrega de edital acima;
 A não remessa de recibo exime o Presidente da CPL da comunicação de eventuais retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como, de quaisquer informações adicionais.
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EDITAL
Pregão presencial
N° 03/2022-PMI

Processo Administrativo
N°2022/006

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA/PA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

DATA/HORA DA SESSÃO:
28 de fevereiro de 2022 às 08h30min

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL03/2022-PMI
Processo Administrativo nº2022/006-PMI
A Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA/PA torna público aos interessados que na data, horário e local
acima indicado realizará procedimento licitatório a ser conduzido pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada
pela portaria nº 406/2022 de 09 de novembro de 2021 e a Comissão Organizadora do Concurso Publico nº 039, de
18 de janeiro de 2022, a fim de receber, abrir e examinar os envelopes de documentação e propostas de empresas
que pretenderem participar da Licitação na Modalidade Pregão Presencial N.º 03/2022-PMI, do tipo Menor Preço,
destinada à contratação de empresa especializada na realização de concurso público para provimento de
cargos do quadro efetivo do município de ITUPIRANGA/PA, conforme disposto na Lei n.º 8.666, de 21.6.93 e
suas alterações subsequentes e legislação correlata e demais exigências deste Edital.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a esta PREGÃO PRESENCIAL
serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação do Presidente da CPL em contrário.
1 - DO OBJETO
1.1- Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO
DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE
ITUPIRANGA/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1- Poderão participar desta Licitação os interessados que tenha ramo de atividade compatível com o objeto
licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos de classificação das
propostas, constante deste Edital e seus Anexos.
2.2 - Ter aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e
prazos com o objeto desta licitação.
2.3 - Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, as empresas:
a) Empresas em recuperação judicial, falência decretada, concordatária, inidônea, ou que estejam
cumprindo suspensão administrativa para licitar, em qualquer esfera de governo;
b) Empresas consorciadas sob nenhuma forma;
c) Empresas cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo,
deliberativo ou administrativo, ou sócio, sejam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado do
Município de ITUPIRANGA/PA;
d) estrangeiras que não funcionem no País;
e) que tenham sócios, diretores, administradores, procuradores, independentemente da denominação, ou
acionistas com participação relevante, que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum ou que
estejam vinculadas, sob qualquer forma, profissional ou comercialmente, a outra empresa participante deste
certame;
f) Apresentarem o mesmo representante legal para mais de 01 (uma) empresa.
g) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
h) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo federal, estadual, distrital ou municipal,
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
i) licitantes que tenham ou tiveram Concurso Público anulado por motivo de fraude, incapacidade técnica e
falta de lisura, judicialmente nos últimos 05 (cinco) anos.
j) que tiveram contratos rescindidos com órgãos públicos por apuração de fraude em concursos públicos.
A constatação posterior desse fato será motivo de rescisão de contrato com aplicação das penalidades
previstas nas leis que regem o presente.
2.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar-se como tais, nos termos do ANEXO IV,
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para que possam ser adotadas as normas pertinentes às licitações estabelecidas nos artigos 42 a 45 da Lei
Complementar 123/2006.
2.4 - As empresas interessadas que não sejam cadastradas deverão comparecer com antecedência de no máximo
03 (três) dias da data prevista para o recebimento dos envelopes e abertura da documentação com os documentos
previstos nos artigos 27 a 31 da Lei n° 8.666/93, bem como os descritos no item 5 deste instrumento convocatório
para cadastramento no Município de ITUPIRANGA/PA.
2.5 - Caso constatado, ainda que a posteriori tal situação, a empresa licitante será desqualificada, ficando esta e
seus representantes incursos nas sanções previstas no art. 90 da Lei nº 8.666/93.
2.6 - Qualquer manifestação em relação à habilitação e proposta fica condicionada à apresentação de instrumento
público de procuração, com firma devidamente reconhecida. Em sendo sócio da empresa com poderes de
representação, deverá apresentar cópia do Contrato Social e documento de identidade.
2.7 - Esclarecimentos sobre a Licitação, apenas por meio de carta, telegrama ou fac-símile, enviados ao endereço
mencionado no preâmbulo do edital, até 05 (cinco) dias antes da data da Licitação. A CPL responderá
tempestivamente e encaminhará cópias das respostas, sem identificar sua origem, a todos que retirarem o Edital.
2.8 - As empresas presentes por meio de representante, com poderes para intervir nas fases da Licitação, poderá
fazê-lo desde que o mesmo exiba documento que o identifique; caso contrário ficará impedido de manifestar-se e/ou
responder pela mesma.
3 - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Presidente da CPL por meio de um
proponente/representante, devidamente munido de documento, que a credencie a participar deste procedimento
licitatório.
3.2 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
a.1) caso o estatuto ou contrato social da empresa estabeleça a assinatura dos sócios, EM CONJUNTO e a
representação for feita somente por um deles, além do documento descrito na alínea anterior, DEVERÁ ser
apresentado, conforme o caso, instrumento público de procuração ou instrumento particular, outorgado pelos
demais sócios, no qual estejam expressos os seus poderes.
b) tratando-se de procurador: Procuração (para não sócio ou não proprietário da empresa licitante), conforme
(ANEXO II), acompanhado de documento da empresa (contrato social em vigor, registro comercial ou outro
documento que os substitua, devidamente registrado);
b.1) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II) deverão,
obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o credenciamento, ser firmados por tantos sócios pela empresa,
quantos estabeleça o contrato social ou estatuto de constituição, com permissão para outorgar poderes no que
tange a sua representatividade.
c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante (legal ou
procurador) da empresa interessada.
d) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, consoante o art. 3º
da Lei Complementar nº 123/2006, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV deste
Edital, a Declaração deverá ser acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento,
podendo ser:
d.1) comprovação de optante do SIMPLES NACIONAL, extraído do site oficial da Secretaria da Receita Federal;
d.2) certidão ou outro documento, expedido pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante, emitida neste
exercício financeiro.
e) Declaração única de habilitação elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, conforme modelo em anexo (ANEXO III).
f) Declaração de Localização e Funcionamento que indique todos os dados pertinentes (endereço, Cidade,
Estado, CEP., telefone), conforme modelo estabelecido no (ANEXO V) deste Edital.
g) Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, (urge
salientar que a qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de
satisfazer as exigências do art. 27 desta Lei, ou as estabelecidas para classificação cadastral, conforme art. 37 da
Lei 8.666/93).
3.3 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia, desde que autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio ou por publicação em
órgão de Imprensa Oficial.
3.4 - Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas etapas do
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procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
3.5 - A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento equivale a
renuncia, por parte do licitante, ao direito de impetrar recursos e de praticar os demais atos inerentes ao certame,
não implicando na sua desclassificação.
3.6 - Após o credenciamento, o Presidente declarará a abertura da sessão e não mais serão admitidos novos
proponentes.
4 - DOS ENVELOPES
4.1 - Os envelopes “Documentação” e “Proposta Comercial” deverão ser entregues à Comissão no dia, hora e
local designados no preâmbulo deste EDITAL, devidamente fechados, por cola ou lacre e rubricada no fecho com as
seguintes descrições:
PREFEITURA MUNICIPAL ITUPIRANGA/PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022
CNPJ:
EMPRESA:
ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO).
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/PA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022
CNPJ:
EMPRESA:
ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA COMERCIAL).
4.2 – A não apresentação da Declaração prevista no item 3, “D”, significa renúncia expressa e consciente da
licitante, que optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, desobrigando o
Presidente
4.3 - Não será admitida a remessa postal dos envelopes de propostas de preços e habilitação.
4.5 - Os Envelopes não abertos ficarão sob a guarda do Presidente, ficando a disposição dos licitantes para a
respectiva retirada, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante retire seu envelope, o mesmo
será inutilizado e ao tempo encaminhado para a lixeira.
4.6 - Não será admitida a entrega de apenas um envelope.
5 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 1)
5.1 - O conteúdo dos envelopes “Documentação” e “Proposta Comercial” deverão ser apresentados em
português e datilografado ou digitado em papel timbrado ou em formulário contínuo, escrita com clareza sem
emendas, rasuras ou entrelinhas.
5.2 - Os documentos necessários ao credenciamento e habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em
órgão da imprensa oficial, entretanto os interessados em autenticar os documentos junto à Comissão Permanente
de Licitação, inclusive a verificação de autenticidade dos mesmos pela internet, deverão comparecer com
antecedência de 72 (setenta e duas) horas portando as cópias munidas dos originais para a respectiva
autenticação, no horário de 08:00h às 12:00hs. Após este prazo não mais serão autenticados os respectivos
documentos.
5.3 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Apresentar os seguintes documentos na forma do art. 28 da Lei nº 8.666/93:
I - cédula de identidade e CPF dos sócios;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
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País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
5.4 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social ((INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
d) Quanto a Fazenda Municipal:
d.1) Certidão Negativa de Débitos, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade e ainda a certidão
Municipal do município de Itupiranga, a mesma poderá se solicitada através do E-mail
tributação.pmi@gmail.com ;
e) Quanto a Fazenda Estadual:
e.1) Certidão Negativa de Débitos, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade;
f) Quanto a Fazenda Pública Federal:
f.1) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, dentro do prazo
de validade, emitida pela Secretaria da Receita Federal;
g) Alvará emitido pelo setor público da sede da proponente, dentro do prazo de validade;
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943;
i) Certidão simplificada da junta comercial da sede da empresa licitante, com data de emissão não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do procedimento em epígrafe.
5.4.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
poderão apresentar documentação fiscal com ressalva ou restrição, as quais deverão ser regularizadas após
decisão de homologação.
5.5 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
5.5.1 - A prova de qualificação técnica será feita mediante a apresentação conjunta dos seguintes documentos:
a) Comprovação de Certidão de Regularidade Pessoa Jurídica fornecida pelo Conselho Regional de
Administração da sede do licitante, na forma da Lei Federal nº 4.769/65 e do Decreto nº 61.934/67, que comprove o
numero de registro e quitação da licitante. No caso da proponente não ser sediada no Estado do Pará, esta deverá
apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica devidamente averbada (visada) no Conselho Regional de
Administração do Estado do Pará.
b) Comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante/proponente para desempenho
de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação comprovando as
seguintes qualificações:
b.1) Concursos públicos com aplicação de provas no mesmo dia para pelo menos 3 (três) instituições
distintas (demonstrando capacidade de atendimento de demanda), a ser comprovado através de atestado
de capacidade técnica ou publicação em imprensa oficial referente às suas homologações.
b.2) Atestados técnicos com média aritimética de 10.000 (dez mil) candidatos inscritos; apresentados em
papel timbrado, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que tenha
executado, a contento, certames (Concursos e/ou Teste Seletivo), para comunidade de pelo menos 50.000
(cinquenta mil) habitantes.
c) Certidão de Regularidade de Pessoa Física do responsável técnico da licitante, emitido pelo Conselho
Regional de Administração da sede do licitante.
Além do registro na entidade profissional competente, o responsável técnico deverá comprovar sua
participação no quadro permanente da empresa através de um dos seguintes documentos: a) se empregado:
através de cópia do registro na Carteira de Trabalho; b) se prestador de serviços: através de Contrato de prestação
de serviço; c) se sócio da empresa: através de cópia do contrato social registrado na junta comercial; d) se
profissional autônomo: declaração do profissional, com firma reconhecida, informando que é autônomo e se
responsabilizará pela execução do serviço.
d) Atestado de Vistoria Técnica fornecida pela Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA/PA, nos termos do
artigo 30, inciso III da Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, comprovando que a licitante vistoriou os locais
de prestação dos serviços, tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação, devendo ser realizada até 3 (três) dias úteis antes da abertura da
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licitação. A Respectiva visita será feita exclusivamente pelo responsável técnico da empresa licitante munido de
documento oficial do CRA. O atestado de Vistoria Técnica deverá ser apresentado tanto no ato do credenciamento
como na documentação de habilitação, sob pena de não credenciamento e/ou inabilitação.
5.5.2 - A licitante deverá apresentar no envelope número 1, a documentação, a qual será composta pelos
documentos abaixo descriminados:
a) Relação nominal dos componentes da Equipe técnica que estarão envolvidos no planejamento,
elaboração e realização do concurso, indicando sua formação acadêmica, todos acompanhados dos contratos de
prestação de serviços com firma reconhecida em cartório competente.
a.1) Deverá integrar a equipe técnica profissionais de nível superior a ser composta de no máximo 06
graduados, 06 especialistas, 06 mestres, 06 doutores (contanto que dentre os mestre e doutores haja atuação em
pelo menos oito grandes áreas do conhecimento, conforme definição do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq). Deverão ser apresentados de todos os profissionais o perfil profissional, contrato
de prestação de serviço ou CTPS, certificados de graduação ou pós-graduação. Todos os contratos deverão estar
em vigência e com firma do contratante e contratado reconhecida em cartório competente, bem como haver
autenticação de todas as cópias dos certificados.
a.2) A comprovação da especializações dos profissionais da equipe técnica será feita mediante a
apresentação de cópia autenticada dos diplomas e/ou certificados de conclusão expedido por instituição pública ou
particular de ensino reconhecida por órgão oficial, devidamente registrados no Ministério da Educação.
b) Currículo dos respectivos profissionais relacionados na equipe técnica, os quais deveram conter
identificação e escolaridade.
c) Os profissionais relacionados na Equipe Técnica deverão fazer parte do quadro da proponente na
data prevista para a entrega da proposta, sendo que a comprovação do vínculo com o profissional se dará da
seguinte forma: a) se empregado: através de cópia do registro na Carteira de Trabalho; b) se prestador de serviços:
através de contrato de prestação de serviço com firma reconhecida em cartório competente; c) se sócio da empresa:
através de cópia do contrato social registrado na junta comercial.
d) Apresentação de Plano de Trabalho com uma proposta de execução do Concurso Público,
detalhando suas diversas etapas, compatível com o objeto desta licitação, composto das seguintes fases: Fase de
inscrição; elaboração da prova; impressão, transporte e custódia das provas; aplicação das provas; julgamento de
recursos; e processamento e publicação do resultado;
e) Declaração da relação de máquinas, equipamentos e da infraestrutura disponível e considerados
essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, nos termos do art. 30, § 6°, da Lei n° 8.666/93;
f) Ata Notarial atestando que nas dependências da licitante há sala cofre totalmente blindada com liga
metálica em todas as suas faces, bem como seu acesso controlado e viagiado por sistema eletrônico, para guarda
segura e sigilosa dos documentos concernentes ao concurso público, em especial cadernos de provas e gabaritos,
com indicação do endereço, para que seja facultado à Comissão de Licitação realizar visita em até 08(oito) dias
após a realização da sessão pública de abertura das propostas, acompanhada de:
O licitante deverá apresentar ainda Nota Fiscal comprovando posse sobre os seguintes itens:
g) Pelo menos 40 (quarenta) malotes padrão correios;
h) 40 (quarenta) detectores de metal;
i) 40 (quarenta) termômetros infravermelhos.
j) leitora óptica de cartões-respostas.
k) Impressoras com capacidade de produção acima de 40 ppm.
5.5.3 - A declaração falsa constatada pela Comissão acarretará ao licitante o impedimento de licitar e contratar com
a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei;
5.6 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA:
5.6.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente chancelado pela
Junta Comercial, com o selo do CRC e com SELO “DHP”, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica
das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos
Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial ou órgão similar.
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Observação: Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e as demonstrações
contábeis assim apresentados:
5.6.2 - Sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
 Publicados em Diário Oficial;
 Publicados em jornal de grande circulação; ou
 Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante.
5.6.3 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
 Por fotocópia autenticada do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, além do
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, todos devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou do domicílio da licitante;
 Notas explicativas
5.6.4 - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.º 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - Lei das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":
 Por fotocópia autenticada do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, além do
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, todos devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou do domicílio da licitante;
 Notas explicativas
5.6.5 - Sociedade criada no exercício em curso:
 Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou do
domicílio da licitante;
 Notas explicativas
5.6.6 - Fundações:
 Fotocópia do livro diário, inclusive com os Termos de Abertura e encerramento, devidamente registrado em
cartório;
5.6.7 - O balanço patrimonial, a demonstração do resultado e cálculos dos índices que demonstrem a boa situação
financeira deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.
a)

Boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicação das seguintes fórmulas, cujo resultado deve ser igual ou maior que 1 (um):

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
Observação: as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço e, se
necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com os
documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
5.6.8 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou
de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, emitida até 60 (Sessenta) dias antes da data do
recebimento dos envelopes, caso a mesma não estipule prazo de validade.
6. OUTROS DOCUMENTOS:
a) Declaração única elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, conforme
modelo em anexo (ANEXO III);
6.1 - Não serão aceitos “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos
requeridos neste Edital e seus anexos.
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6.2 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital
e seus anexos poderá a CPL considerar o proponente inabilitado.
6.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome
da Matriz ou todos em nome da Filial (inclusive os atestados de capacidade técnica), com número do CNPJ e com o
endereço respectivo, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à Matriz e referir-se ao local
da sede do interessado.
6.4 - Em se tratando de microempresas e das empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Lei
Complementar n°. 123, de 14/12/2006). Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for
declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de
ITUPIRANGA/PA, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
6.5 - A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 5.7.4 acima, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a CPL convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1 - As Propostas deverão ser apresentadas em envelope fechado, datilografada/digitada ou impressa por
qualquer processo mecânico ou eletrônico, redigida em linguagem clara, sem rasuras, entrelinhas ou emendas.
Deverão estar datadas, carimbadas e assinadas conjuntamente pelo representante legal e pelo Responsável
Técnico da licitante devidamente registrado no conselho competente ou pelo procurador, legalmente habilitado
substituindo o representante legal. As assinaturas constantes na proposta comercial devem, obrigatoriamente, estar
reconhecidas por tabelião juramentado de cartório oficial de notas, devendo conter o seguinte:
a) Especificação clara e detalhada do objeto da licitação, a qual deverá ser compatível com o ANEXO I do
presente edital;
b) Número do processo e da Pregão Presencial;
c) Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver, da empresa
proponente;
d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a
entrega dos envelopes, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo;
e) Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas e indiretas,
tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, seguros e demais despesas
com transporte até o destino, embalagens e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço
objeto da presente licitação;
f) Preços unitários expressos em algarismo e por extenso, preço total dos itens expresso tanto em
algarismo como por extenso e valor global dos itens tanto em algarismo como por extenso;
g) Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os unitários, e entre os
expressos em algarismos e por extenso serão considerados os expressos por extenso;
h) Nos valores apresentados, serão aceitas somente duas casas decimais após a vírgula;
i) Um CD onde deverá conter a posposta salva.
j) Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital;
k) As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que
ofertem apenas um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.
l) O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
7.1.2. - A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA/PA, nem poderá onerar o objeto desta
Tomada de Preço, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de

9

solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração Municipal.
7.1.3 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação a preço,
pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificação dos termos originais.
7.1.4 - A falta de data, rubrica e/ou assinatura da proposta poderá ser suprida pelo representante legal, presente à
reunião de abertura dos envelopes Proposta, desde que o instrumento procuratório lhe outorgue poderes para esse
fim.
7.1.5 - Caso a Nota de Empenho não seja emitida no período de validade da Proposta, as licitantes ficam liberadas
dos compromissos assumidos, sendo que a Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA/PA, poderá solicitar a prorrogação
do prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias.
7.1.6 - Não se admitirá Proposta que apresentar preço global ou unitário simbólico, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.
7.1.7 - Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fatos
supervenientes e aceitos pelo Presidente da CPL.
7.1.8 - As propostas que não atenderem aos requisitos estabelecidos nos subitem 7.1 serão consideradas
desclassificadas.
8 – DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES
8.1 - No dia, hora e local determinado no preâmbulo, na presença dos licitantes e demais pessoas que quiseram
assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes lacrados, timbrados e rubricados no
lacre do envelope, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE – 01, e as PROPOSTAS DE
PREÇOS – ENVELOPE - 02.
8.2 – Depois da hora marcada para o recebimento dos envelopes, não será recebido nenhum documento ou
proposta, a Comissão de Licitações passará à apreciação da fase de habilitação.
8.3 – Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de preço - Envelope – 02, as propostas
serão examinadas e rubricados pelos membros da Comissão de Licitações e pelos representantes das licitantes,
credenciados.
8.4 - A seguir, a Comissão de Licitações, julgando terem sido atendidas as exigências do edital, decidirá sobre a
classificação das propostas das concorrentes, considerando automaticamente desclassificada aquele que deixar de
apresentar qualquer exigência do edital.
8.5 – A decisão sobre a classificação das propostas será comunicada na própria sessão de abertura dos envelopes
correspondentes.
9 – DO CRITÉRIO DO JULGAMENTO
9.0

DO CRITÉRIO DO JULGAMENTO

9.1
O critério a ser utilizado na avaliação e julgamento das propostas e posterior adjudicação, observados os
dispositivos constantes no art. 45, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo classificadas, as empresas, em
ordem decrescente de Nota Final.
9.1.1 Após a etapa de lances verbais, iniciar-se-á a classificação, procedendo-se a abertura dos envelopes de
documentação, e atribuição de pontuação e nota técnica, pertinentes a licitante habilitada. Definido o menor preço
obtido para contratação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto à exequibilidade ou
excessibilidade, conforme o valor estimado para a contratação.
9.3 A Comissão Permanente de Licitante poderá optar pela convocação dos demais proponentes, obedecida
sucessivamente à ordem de classificação, no mesmo prazo e condições propostas pelo primeiro classificado, no
caso de não comparecimento do licitante vencedor, para recebimento da ordem de serviço.
9.4 Poderá a proposta ser desclassificada, mesmo após a conclusão desta licitação, se a Prefeitura Municipal de
Cidade Itupiranga - PA, vier a ter conhecimento de fato ou circunstância superveniente sobre licitante que
desabonar sua idoneidade ou capacidade técnica e/ou financeira.
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10 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1- Procedida à classificação e o julgamento, pela Comissão de Licitação, nos termos dos critérios de avaliação
deste Edital, o processo será Adjudicado pelo Presidente da CPL a empresa vencedora e posteriormente
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a quem competirá proceder à homologação do
procedimento. O vencedor será oportunamente convocado, via fax ou outro meio de comunicação equivalente, para
assinar o contrato, no prazo e nas condições deste Edital.
11

11 – DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E DA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
11.1 – Após a homologação do resultado da presente licitação, o Prefeito Municipal convocará a empresa
adjudicatária para retirar a nota de empenho e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo de 02 (dois)
dias úteis contados da Notificação.
11.2 – O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante
vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
11.3 – É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato de
assinatura do Contrato, ou recusar-se a assiná-lo ou a retirar a nota de empenho no prazo e nas condições
estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, ou revogar esta Tomada
de Preço, independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital.
12 – DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
12.1 – A Contratação decorrente da presente licitação vigorará até o recebimento definitivo do objeto do contrato.
12.2 - A CPL convocará oficialmente a adjudicatária, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, assinar o CONTRATO, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93 c/c o art. 87.
12.3 - O desatendimento do prazo estabelecido, que poderá ser prorrogado nos termos do art. 64, §1º da lei federal
nº 8.666/93, ou o desatendimento das demais condições estabelecidas para a assinatura do contrato, implicará na
decadência do direito de contratar.
12.4 - Tratando-se a adjudicatária de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de
regularidade fiscal tenha indicado restrições ou ressalvas à época da etapa de habilitação, deverá comprovar
previamente à assinatura do contrato o suprimento da(s) pendência(s) constante(s) do(s) documento(s)
apresentado(s) e, em consequência, comprovar a sua regularidade fiscal, no prazo de dois dias úteis, prorrogáveis
por igual período a critério desta Administração, contados da data de publicação da homologação do certame, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da imposição das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º
8.666/93 c/c o art. 87.
12.5 - Quando a adjudicatária decair do direito de assinar o contrato, a ordem de convocação dos licitantes
remanescentes observará os benefícios da Lei Complementar nº 123, de modo que as microempresas e empresas
de pequeno porte eventualmente existentes do intervalo de 10% (dez por cento), serão convidadas a contratar.
13 – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
13.1 - A Contratada executará os serviços através de mão-de-obra qualificada, observando os critérios de qualidade
técnica, prazos, custos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência - ANEXO I, parte integrante
deste Edital, independentemente de transcrição.
14 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1 - Pela prestação dos serviços técnico-especializados, a CONTRATADA receberá da CONTRATANTE que
abrirá conta bancária específica para este fim, à importância de 100% (cem por cento) do valor das inscrições
arrecadadas.
14.1.1 – Pela prestação dos serviços técnico-especializados a contratada cobrará diretamente de cada candidato,
no ato da inscrição, o valor da taxa fixada no presente Edital

15 – DO PRAZO PARA INÍCIO
15.1 - O prazo para início da execução os serviços será de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data inicial fixada
pela Ordem de Serviço e entrega da nota de empenho.
15.2 - O prazo total para a execução, contado da forma acima estabelecida, será de 180 (cento e oitenta) dias.
15.3 - Além do prazo total dos serviços, acima informado, a empresa também deverá seguir rigorosamente o
cronograma básico, a partir do qual a mesma elaborará o cronograma executivo que deverá ser apresentado a esta
prefeitura para aprovação.
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16 – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE
16.1 – Coordenar, acompanhar e supervisionar a execução das atividades do concurso, garantindo a observância
dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e transparência.
16.2 – Subsidiar a CONTRATADA com informações necessárias à realização das atividades.
16.3 – Comunicar à CONTRATADA todas as ocorrências de que tenha conhecimento e cuja resolução esteja na
responsabilidade da CONTRATADA.
16.4 - Comunicar a CONTRATADA, quando da apresentação de falhas nos serviços prestados, e solicitar a
substituição de qualquer profissional, bem como rescindir o contrato de prestação de serviço por inadimplência no
cumprimento do contrato.
16.5 - Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações
assumidas pela CONTRATADA.
17– DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA
17.1 – Comprometer-se conforme impõe a ética profissional a não revelar o conteúdo das provas a quem quer que
seja antes da realização das mesmas.
17.2 - Realização de diagnóstico prévio do Concurso Público com levantamento dos dados técnicos, legislação e
normas, além da análise dos pré-requisitos e descrição das atividades dos cargos que estarão sendo submetidos ao
processo de seleção.
17.3 - Elaboração e publicação do aviso de realização do Concurso Público, através da publicação do extrato do
Edital, na imprensa Oficial e em jornal de circulação estadual.
17.4 - Disponibilização de endereço eletrônico onde os interessados terão acesso a todas as etapas do concurso e
poderão solicitar informações, e efetuar as devidas inscrições via internet;
17.5 - Elaborar dois Editais, sendo um para os cargos efetivos e outro para os cargos temporários, que irão reger
todo o Concurso Público, manual de orientação aos candidatos, avisos, comunicados e demais atos relacionados ao
certame, submetendo-os à prévia aprovação da Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA/PA,
17.6 - O Edital deverá ser disponibilizado gratuitamente pela internet.
17.7 - Elaboração de todos os demais Editais necessários, tais como: homologação das inscrições, divulgação de
resultado de provas, julgamento de recursos, convocação para as provas, homologação do resultado final e
classificação dos candidatos.
17.8. - Elaborar programas e análise técnica das provas teórica objetivas, com ética profissional e total sigilo, para
que estejam de acordo com os pré-requisitos exigidos para cada cargo a ser preenchido.
17.9. – Comprovar documentalmente que em seu quadro funcional, possui profissionais qualificados devidamente
habilitados, com responsabilidade técnica e registro nos respectivos conselhos, além de contar com especialistas
em correção técnica e ortográfica.
17.10 - Imprimir as provas. A impressão das provas deverá ser em ambiente altamente sigiloso, em quantidade
suficiente, incluindo reservas.
17.11 - Divulgar dias e locais das provas em seu respectivo site.
17.12 - As provas deverão ser acondicionadas em sacos lacrados e indevassáveis e deverão ser entregues no dia e
horário estipulado para a aplicação das mesmas, nas salas determinadas para tal, os quais serão abertos na

presença dos fiscais e dos candidatos.
17.13 - Elaboração de listagem dos inscritos por sala e termo de identificação de impressão digital para o processo
de identificação das provas.
17.14 - Aplicação das provas será em ITUPIRANGA/PA.
17.15 - Aplicar provas em data definida no cronograma do Edital, com fornecimento de grade de respostas préidentificadas.
17.16 - Realizar provas especiais para candidatos com necessidades especiais.
17.17 - Divulgar gabaritos em até 24 (vinte e quatro) horas após realização das provas, no site da CONTRATADA.
17.18 - Posterior recebimento e análises de recursos administrativos, conforme previsão do Edital que regerá o
concurso.
17.19 - Corrigir provas teórico-objetivas através de leitura escaneamento digital de cada grade e os resultados serão
publicados com a lista de notas permitindo prazo recursal.
17.20 - Divulgar resultados no site até às 18 horas do dia fixado em cronograma.
17.21 - Exame e julgamento de eventuais recursos relativos às provas, com emissão de parecer individualizado.
17.22 - Recorrigir as provas e fornecimento de novos relatórios, por força de recursos interpostos, se forem o caso;
17.23 - Coordenar o ato público de sorteio, se este for o último critério de desempate determinado no edital de
inscrições, em local a ser cedido pelo CONTRATANTE;
17.24 - Aplicação das provas, designando comissão coordenadora central, bem como banca de fiscalização, que
receberá o devido treinamento e supervisão, arcando a CONTRATADA com todos os custos decorrentes desta
contratação;
17.25 - Sinalização dos espaços físicos destinados à realização das provas, a ser cedido pela CONTRATANTE;
17.26 - Divulgação da classificação final dos candidatos;
18– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 - Se a proponente vencedora não fizer a comprovação das condições da habilitação consignadas no Edital ou
se, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o instrumento contratual, a sessão
poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem de classificação, sujeitando-se a proponente
desistente às seguintes penalidades:
a) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de ITUPIRANGA/PA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
18.2 - De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, a licitante vencedora
que descumprir quaisquer das condições da presente Tomada de Preço, ficará sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência.
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da comunicação oficial.
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
ITUPIRANGA/PA, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade.
18.3 - As sanções previstas nas alíneas „a‟, „c‟ e „d‟ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea
„b‟.
18.4 – Caberá ao Prefeito Municipal de ITUPIRANGA/PA, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante
relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
18.5 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento da execução
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do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com a Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA/PA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
18.6 - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta
bancária a ser informada pela Secretaria Municipal de Administração.
18.7 - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou
judicialmente.
18.8 - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se à comunicação escrita à
Contratada e publicação na Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando
o fundamento legal.
19 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
19.1 - Após a sua conclusão, será recebida conforme o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93.
20 – IMPUGNAÇÃO E RECURSOS
20.1 - A impugnação do Edital e de seus anexos deverá ser dirigida à autoridade que assinou o Edital e protocolada
na Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA/PA.
a) por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada no preâmbulo deste Edital;
b) pela licitante, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada no preâmbulo deste Edital.
20.1.1 Tomar-se-á por base, para efeito de contagem de prazo, a exclusão da data fixada no preâmbulo deste Edital
e a inclusão da data do vencimento para o recebimento das impugnações;
20.1.2 Apresentada a impugnação a mesma será respondida ao interessado dentro do tríduo legal, dando-se ciência
aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura do envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;
20.1.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por conseguinte, entregar os DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, e a PROPOSTA COMERCIAL à Comissão Permanente de Licitação, junto com as outras licitantes,
na data, hora e local fixados no preâmbulo deste Edital.
20.2 - Os recursos eventualmente interpostos contra os atos praticados pela Administração serão processados de
acordo com o art. 109 e parágrafos da Lei Federal n°8.666/93, e deverão ser protocolados no prazo legal, no
Protocolo da Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA/PA.
20.3 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou ocorre sem que os autos
do processo estejam com vista franqueada ao interessado.
20.4 - A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as exigências e condições deste Edital não será
conhecido, como também aqueles interpostos fora do prazo.
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
21.1- A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos, consignados no
orçamento da Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA/PA, em conformidade com a seguinte dotação orçamentária:

Secretaria Municipal de Administração
Projeto/Atividade:
Elemento de despesa:
Fonte de Recursos
Valor Suplementado:

xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
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22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 – O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte integrante do
Contrato, independentemente de transcrição.
22.2 – Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações porventura
vivenciadas, serão decididos pela CPL, com vistas a conferir agilidade ao feito, ficando facultado a CPL ou
autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, na forma do art. 43 § 3º da Lei nº 8.666/93.
22.3 – As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
22.4 –As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura
Municipal de ITUPIRANGA/PA, não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
22.5 – O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, derivados de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
22.6 – Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Preço:
a) a anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no
parágrafo único do art. 59 da Lei Federal nº 8.666/1993;
b) a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na
alínea anterior; e,
c) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
22.7 – No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização,
poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as condições do presente Edital.
22.8 – No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de
preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
22.9 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a
celeridade do procedimento e a segurança da contratação.
22.10 – A abertura dos envelopes de Documentação e Propostas será sempre realizada em sessão pública,
devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo
Presidente, pelos membros da Equipe de Apoio, por profissionais que formularem parecer técnico sobre o
julgamento desta Tomada de Preço, seja com relação à documentação ou às propostas, e pelos representantes das
licitantes presentes.
22.11 – Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Documentação e Proposta de Preço
em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não
possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em Sessão a ser
convocada posteriormente.
22.12 – O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, proferindo-se no dia da abertura,
ou mediante publicação na Imprensa Oficial.
22.13 – Os envelopes contendo a Proposta de Preço, não abertos, ficarão à disposição para retirada no endereço
da Comissão, até 10 (dez) dias úteis após a publicação do extrato do Contrato, após o que serão destruídos pelo
Presidente.
22.14 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura Municipal de
ITUPIRANGA/PA.
22.15 – A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
22.16 – É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia
autorização da Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA/PA.
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22.17 – Ocorrendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa contratada, a continuidade do contrato, ficará
condicionada à análise, pela Secretaria Municipal de Administração, quanto ao procedimento realizado e à
documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação,
tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto contratado.
22.17.1 – Para averiguação do disposto no item 22.17, a empresa resultante de qualquer das operações comerciais
ali descritas ficam obrigadas a apresentarem, imediatamente, a documentação comprobatória de sua situação.
22.18 – No caso da Licitante ser representada por procurador, o instrumento procuratório só será aceito pela CPL se
a mesma estiver com firma reconhecida.
22.19 – As declarações e propostas apresentadas pela licitante, deverão ter firma reconhecida em cartório.
22.20 – É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, para a execução do objeto licitado.
22.21 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata da
sessão.
22.22- Este Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL
da Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA/PA, localizado na AV 14 de julho 12 - Centro, ITUPIRANGA/PA, de 2ª a 6ª
feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 ás 17:00, onde poderão ser consultados gratuitamente, ou
através do E-mail: Itupiranga.licita@gmail.com. Duvidas poderão ser sanadas através do telefone 94-99142-0682.
22.23 – Na fase de credenciamento deverá a licitante apresentar o respectivo comprovante de pagamento, sob pena
de não o fazendo renunciar ao direito de se manifestar nas demais fases do procedimento, inclusive o direito de
interposição de recurso.
22.24 – Ao adquirir o Edital, a licitante deverá declarar o endereço em que receberá notificações, devendo
comunicar à Comissão qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao
endereço fornecido.
22.25 – São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII

- Termo de Referência e Anexo I,II E III (Projeto Básico).
- Modelo de Credenciamento (Procuração).
- Declaração Única de Habilitação
- Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
- Declaração de Localização e Funcionamento
- Minuta do contrato
- Modelo de proposta.

22.26 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Justiça Estadual da Comarca de ITUPIRANGA/PA, Estado do Pará, excluído quaisquer outro,
por mais privilegiado que seja.
ITUPIRANGA/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Assinado de forma digital por ALINE
ALINE SILVA DA
SILVA DA CUNHA:00689042230
Dados: 2022.02.14 16:39:31 -03'00'
CUNHA:00689042230
_______________________

Aline Silva da Cunha
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de planejamento,

organização e realização de Concurso Público de Provas e de Provas e Títulos para seleção de candidatos para
provimento de vagas em cargos de Nível Fundamental, Nível Médio e Nível Superior da Prefeitura Municipal de
Itupiranga, com o fornecimento completo de recursos materiais e humanos e a execução de todas as atividades
envolvidas e correlatas, em especial com a elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, assim como
toda e qualquer logística necessária a execução dos serviços.
1.2. A empresa contratada será responsável pela organização de todas as fases do concurso até sua
homologação final.

2. DO OBJETIVO
2.1. Realização de concurso público de Provas e de Provas e Títulos para provimento de 183 (cento e

oitenta e três) vagas e formação de cadastro reserva.
2.2. Compõe o presente TERMO DE REFERÊNCIA os seguintes anexos:
I – ANEXO I: Quadro de cargos efetivos a serem preenchidos por Concurso Público da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA;
II – ANEXO II: Quadro de cargos efetivos a serem preenchidos por Concurso Público da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
III - Quadro de cargos efetivos a serem preenchidos por Concurso Público da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IV - ANEXO IV - Quadro de cargos efetivos a ser preenchidos por Concurso Público da
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.

2.2. Nos termos do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, assim como a natureza e
complexidade dos cargos a serem providos, as Provas de Conhecimentos serão realizadas nas formas Objetiva e
Discursiva, com posterior apresentação e avaliação de Títulos, para cargos de nível superior.

3. DA JUSTIFICATIVA
3.1. A realização de concurso público é medida indispensável para o atendimento da demanda

recorrente de provimento de cargos efetivos visando suprir a vacância de cargos, bem como a expansão do
quadro funcional dos órgãos da Prefeitura Municipal de Itupiranga.
3.2. Atualmente, o provimento de cargos efetivos não é possível, tendo em vista que o último
concurso
público
para
preenchimento
de
vagas
de
cargos
de
provimento efetivo, de nível fundamental, médio e superior, regulamentado pelo Edital nº 002/2015, teve sua
validade expirada.
3.3. Por meio da Lei nº 229/2021 foi consolidado o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de
Itupiranga, assim como estabelecidas as atribuições e requisitos para o provimento dos referidos cargos.
3.4. Acatando a Recomendação Ministerial nº 002/2021, nos autos do inquérito civil nº 006/2019, que
recomendou as providências para realização de concurso público em substituição aos servidores temporários
atualmente lotados nos órgãos públicos municipais e no mesmo sentido o pactuado no Termo de Ajustamento
de Conduta – TAC, firmado com o Ministério Público do Estado do Pará – MPPA.
3.5. Ademais, considerando a importância da temática, que envolve todos os atos necessários ao
planejamento, coordenação, supervisão e realização do certame, bem como a elaboração de questões de prova,
aplicação, fiscalização, avaliação de provas, julgamento de recursos e divulgação de resultados, constatou-se a
necessidade do auxílio de entidade com experiência e conhecimento técnico suficientes para conduzir a
operacionalização do processo como um todo até a indicação final do rol de candidatos aprovados.
3.6. Desta forma, com fins de evitar a descontinuidade das atividades da Prefeitura Municipal de
Itupiranga, assim como a inviabilidade de realização do Concurso Público pela administração, torna-se
imprescindível a contratação de empresa para a realização de certame mediante procedimento licitatório, por
meio de uma das modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, para a prestação de serviços técnicos.
3.7. A administração Pública é a autoridade específica para a realização de concursos públicos.
Ocorre que na maioria dos casos ela não dispõe de condições técnicas especializadas para executá-lo, tendo
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em vista que é indispensável, além da experiência, o uso de sistemas de logística própria, estrutura, parque
gráfico, sistema de atendimento diversificado ao candidato, e diversas outras peculiaridades. Ademais é
indispensável o atendimento ao princípio da impessoalidade, e o cauteloso afastamento daqueles que executam
o concurso dos candidatos, fato extremamente complexo nos pequenos municípios.
3.8. Assim, a garantia da imparcialidade e da especialidade na execução de concursos é a
contratação de instituição especializada na área.
4. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
4.1. Para seleção da proposta mais vantajosa para a administração, a Modalidade sugerida é o
pregão presencial, uma vez que a mesma proporcionará ampla participação, dada a especificidade do objeto
que exige serviços técnicos, consultivos, operacionais, por meio de pessoal qualificado.

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
5.1. Por se tratar de objeto com habilitação especial, o critério de aceitabilidade da proposta será do
tipo menor Preço.

6. DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO.
6.1. A licitante vencedora deverá realizar reunião inicial com a Comissão do Concurso, no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do
Estado do Pará, oportunidade em que serão apresentadas as regras que disciplinarão o concurso, bem como
todos os instrumentos normativos, conteúdos, regras de inscrição, isenção e demais informações que deverão
ser usadas para compor o edital e o documento de planejamento.
6.2. A instituição contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 15(quinze) dias úteis, contados
da data de realização da reunião inicial, a minuta do edital do concurso, a qual será submetida à apreciação da
Comissão do Concurso, assim como o descritivo do planejamento de sua realização, a ser definido conforme
normas regulamentadoras pertinentes à espécie, discriminando todos os prazos em que as etapas do concurso
deverão ser executadas e demais aspectos necessários, não podendo ultrapassar o limite de 60 (sessenta dias).
Após a realização de eventuais ajustes, a Comissão avaliará a nova versão para que seja viabilizado o começo
do período de inscrição, dando início ao processo seletivo.
6.3. O conteúdo programático será oportunamente elaborado pela contratada, o qual deverá ser
aprovado previamente pela Prefeitura Municipal de Itupiranga e comporá o edital de abertura.
6.4. 6.4. A segurança do evento, bem como o sigilo necessário nas fases de preparação, serão de
responsabilidade da contratada, sem prejuízo que a contratante diligencie com órgãos da segurança pública em
reforço.
7. DOS EDITAIS E DA DIVULGAÇÃO

7.1 Todos os editais deverão ser submetidos a apreciação da Contratante, a qual providenciará a publicação
de todos os atos necessários ao regular desenvolvimento do concurso, em especial os relacionados à/ao:
7.1.1 Abertura das inscrições;
7.1.2 Convocação para todas as etapas do concurso;
7.1.3 Resultados finais das provas;
7.1.4 Divulgação dos resultados da avaliação dos recursos;
7.1.5 Resultado da análise dos pedidos de isenção das inscrições;
7.1.6 Convocação para inspeção médica dos candidatos com deficiência;
7.1.7 Divulgação dos resultados da avaliação dos recursos; e
7.1.8 Resultado final.
7.1.9 Nos editais do concurso constarão expressamente o nome dos membros da banca examinadora,
com a publicação ampla de todos os atos administrativos do certame.
7.1.9 A contratada também fará as publicações aqui referidas no seu sítio eletrônico de
acompanhamento do concurso.
8. DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
8.1. A contratada deverá elaborar e disponibilizar em seu endereço eletrônico o edital do concurso e
respectivo boleto para pagamento bancário por meio de código de barras, bem como ficha de inscrição.

8. DAS INSCRIÇÕES, DO VALOR E DA ESTIMATIVA DE INSCRITOS:
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9.1 As inscrições para o concurso público deverão ser abertas pelo período de 20 (vinte) dias úteis e serão
realizadas exclusivamente por meio da internet, no endereço eletrônico da vencedora da licitação, disponível 24
horas, ininterruptamente, durante todo o período de inscrição, cujo pagamento será feito via boleto bancário emitido
no ato da inscrição.
9.2 Os valores máximos da taxa de inscrição aceitáveis pela administração, para as inscrições dos
candidatos serão:
ESPECIFICAÇÃO
Nível fundamental
Nível médio
Nível Tecnólogo/Superior

VALOR R$
143,00
115,00
100,00

9.3 Os serviços, despesas operacionais, trabalhistas, patronais, tributárias e outros necessários ao
cumprimento da obrigação assumida, objeto da licitação, serão remunerados exclusivamente pelos prórpios
candidatos através da tarifa de inscrição, cujas tarifas deverão obrigatoriamente serem depositadas em conta aberta
exclusivamente para esse fim pela Prefeitura Municipal de Itupiranga, não havendo comprometimento de recursos
orçamentários, financeiros e humanos por parte da CONTRATANTE.

9. DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS
10.1. Os locais de aplicação das provas deverão ser selecionados entre aqueles
que possuam infraestrutura adequada para permitir a boa acomodação física dos candidatos, facilidade
de acesso, inclusive para candidatos com deficiência, e sinalização para orientar a movimentação dos candidatos
no dia das provas.
10.2. Os locais indicados para a aplicação das provas devem ser, antes de confirmados juntos aos
candidatos, submetidos à Comissão da Prefeitura Municipal de Itupiranga, com endereço completo de cada local,
para avaliação quanto ao aspecto de localização e acesso, considerando-se a utilização de transporte coletivo pelos
candidatos, sendo facultado à Contratante recusar um ou mais locais indicados e solicitar nova indicação.
10.3. Todos os locais deverão dispor de banheiros femininos e masculinos, inclusive adaptados a
necessidades especiais bebedouros coletivos, iluminação e ventilação adequada.
10.4. Em cada local de prova deve haver, pelo menos, uma sala específica para lactantes.
11. DAS ETAPAS
11.1. O Concurso Público compreenderá das seguintes etapas:
11.1.1. 1ª Etapa - Provas objetivas (para todos os cargos) – com 30 (trinta) questões de
conhecimentos gerais e 20 (quarenta) questões de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e
classificatório;
11.1.2. 2ª Etapa – Prova Prática-profissional ( para cargo de Procurador Municipal) que consistirá
de questões analítico-discursivas e uma peça processual com pontuação a ser definida em edital do
concurso, de caráter eliminatório e classificatório.
11.1.3 3ª - Etapa – Avaliação de títulos – todos os cargos de nível superior, de caráter classificatório.
11.2. Os horários para aplicação das provas devem considerar:
A) – Manhã: todos os cargos de nível fundamental e médio, e para o cargo de procurador municipal.
B) – Tarde: todos os cargos de nível superior e para o cargo de procurador municipal.
12. DAS PROVAS OBJETIVAS E SUBJETIVAS
12.1. As provas objetivas serão realizadas para todos os cargos e deverão conter questões inéditas que
serão elaboradas pela banca examinadora, previamente designada pela contratada, altamente especializadas
e responsáveis pela avaliação do conhecimento e habilidades dos candidatos, abrangendo as
capacidades de compreensão, aplicação, análise e avaliação, devendo valorizar o raciocínio e privilegiar a reflexão
sobre a memorização e a qualidade sobre a quantidade.
12.2. As provas objetivas deverão ter 40 (quarenta) questões com 05 (cinco) alternativas cada.
12.3. A contratada deverá elaborar provas especiais para candidatos com deficiência, se indicados
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no formulário de inscrição.
12.4 As questões elaboradas deverão compor um banco que permita o seu embaralhamento aleatório,
por sistema de processamento computadorizado, de modo a permitir, no mínimo, 3 (três) tipos de gabaritos
diversificados para cada cargo.
12.5. As folhas de respostas das questões das provas objetivas e da prova prática profissional deverão
ser personalizadas e identificadas por meio do mecanismo de segurança.
12.6. As folhas de respostas das questões das provas objetivas deverão ser adequadas ao sistema de
correção e avaliação por meio de leitura ótica e sistema de processamento de dados.
12.7. O preenchimento e a assinatura do candidato da folha de respostas serão feitos, obrigatoriamente, à
tinta.
12.8 O caderno de questões e as folhas de respostas das provas deverão ser produzidos em impressora
de alto desempenho, que garantam a qualidade de impressão e a legibilidade, utilizando no corpo do texto
uma fonte de, no mínimo, dez pontos.
12.9 A correção das provas práticas deverá obedecer a critérios de imparcialidade e de
impessoalidade, inclusive com o processo de não identificação dos candidatos.
12.10 Os cadernos de provas e as folhas de respostas deverão conter todas as instruções necessárias à
realização da prova.
12.11 A contratada deverá montar, imprimir, conferir, embalar e lacrar os cadernos de questões, produzidos
em quantidade suficiente às necessidades do concurso público.
12.12 Todo material impresso deve ser produzido em parque gráfico próprio, com acesso restrito à equipe
da contratada, vedado qualquer meio de comunicação externo.
12.13 Os gabaritos das provas objetivas deverão ser divulgados nos endereços
eletrônicos da contratada e da Prefeitura Municipal de Itupiranga, conforme data a ser oportunamente definida.
13. DO PESSOAL
13.1. Cada membro componente das bancas examinadoras deverá assinar termo de compromisso a fim de
garantir o sigilo em cada etapa do concurso e declarar que não tem conhecimento da participação de parentes,
até o terceiro grau, no certame e não possuir qualquer vínculo profissional com instituições que ofereçam
cursos reparatórios para concursos.
13.2. A contratada deverá selecionar e treinar profissionais em número suficiente que garanta o atendimento
aos candidatos, em cada etapa do concurso.
13.3. Deverá, ainda, selecionar e capacitar os fiscais, que atuarão na aplicação dos instrumentos de avaliação,
inclusive com treinamento específico para proceder à identificação dos candidatos.
13.4 A contratada deverá dimensionar e disponibilizar as equipes para aplicação das provas, compondoa com a seguinte estrutura mínima:
13.4.1. Fiscais em número suficiente, proporcional ao número de inscritos, sendo, no mínimo, 02
(dois) por sala;
13.4.2. 01 (um) fiscal para cada banheiro, munido de detector de metal;
13.4.3. Fiscais em número suficiente para acompanhar os candidatos ao banheiro e ao
bebedouro;
13.4.4. Fiscais em número suficiente para recebimento de aparelhos eletrônicos;
13.4.5. Serventes em número suficiente para cada local de prova;
13.4.6. Seguranças em número suficiente para cada local de prova;
13.4.7. 01 (um) coordenador por local de prova;
13.4.8. 01 (um) coordenador geral de prova que represente a instituição contratada perante a
Comissão do Concurso, a partir da publicação do Edital de Abertura de Inscrições até a homologação do
concurso.
13.5. As salas de aplicação de concurso não poderão comportar mais de 40 alunos por sala.
13.6. Dispor de Assessoria Técnica, Jurídica e Linguística em todas as etapas do concurso, para fins de
elaboração de editais, comunicados, instruções aos candidatos e demais documentos necessários.
13.7. A Prefeitura Municipal de Itupiranga, se reserva o direito de avaliar o currículo de cada membro
proposto pela licitante, aceitando-o(s) ou não, total ou parcialmente, devendo a contratada apresentar lista

20

nominativa destes profissionais.
13.8 Caso não haja aceitação dos membros inicialmente indicados, total ou parcialmente, a contratada
deverá providenciar a sua substituição no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. Havendo aceitado, os nomes dos
membros deverão ser divulgados no sítio institucional da licitante vencedora.
14. DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA
14.1. As áreas internas da contratada onde serão elaboradas as provas deverão possuir acesso restrito,
vedado qualquer tipo de comunicação externa, devendo ser utilizados computadores não conectados às redes
interna e externa.
14.2. Os cadernos de provas deverão ser impressos, lacrados e acondicionados em envelopes de plástico
opaco, com lacre inviolável, devendo ser guardados em ambiente seguro da instituição contratada, com
antecedência de 01 (um) dia da aplicação das provas.
14.3. O local de impressão das provas deverá ser filmado 24 (vinte e quatro) horas, devendo os arquivos de
filmagem ser arquivados na sua integralidade, em sequência cronológica, até que ocorra a homologação do
concurso.
14.4. O material de aplicação das provas deverá estar acondicionado em malotes de lona inviolável,
devidamente lacrado e com cadeado, para o transporte para os locais das provas, devendo ser aberto na
presença dos candidatos, mediante termo de abertura, no momento da aplicação das provas.
14.5. Deverá ser proibido, nos locais de aplicação das provas, o acesso de candidatos portando
qualquer tipo de equipamento eletrônico.
14.6. A contratada deverá utilizar detectores de metais no transcorrer das provas, e os objetos eletrônicos
deverão ser guardados em sacos plásticos lacrados e identificados.
14.7. A contratada deverá dispor de todos os meios necessários a assegurar absoluto sigilo e
segurança em todas as etapas do certame, desde a elaboração das questões de provas até a homologação dos
resultados finais do concurso.
14.8. A Prefeitura Municipal de Itupiranga poderá realizar diligência, antes da assinatura do contrato, para
verificar a capacidade técnico-operacional da instituição.
15. DO CRONOGRAMA DO CERTAME
15.1. O cronograma de execução do concurso público será estabelecido por acordo entre as partes. Após a
aprovação do cronograma de execução, em caso de eventuais atrasos no cumprimento dos prazos, ocorridos
independentemente da vontade das partes, será feita a compensação em número de dias de atraso.
16. DO ATENDIMENTO E GARANTIAS AOS CANDIDATOS
16.1. Deverá ser assegurada a total transparência, lisura, impessoalidade e objetividade na realização
de todas as etapas do concurso;
16.2. 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 candidatos;
16.3. Os questionamentos formulados pelos candidatos deverão ser respondidos em, no máximo, 1 (um) dia
útil.
16.4. A contratada deverá encaminhar cartão de convocação para a realização das provas a todos os
candidatos inscritos, contendo: nome, número do documento de identidade, local de realização das provas,
número de inscrição, característica da vaga (ampla concorrência ou reservada a portadores de deficiência e
afrodescendentes) e o cargo correspondente.
16.5. Os cartões deverão ser encaminhados por meio dos correios e a comunicação da
remessa deve ser por e-mail, caso conste na ficha de inscrição.
16.6. Deverá ser disponibilizado no endereço eletrônico da contratada o local de provas por número de
inscrição, CPF ou RG de candidato, permitindo obter informações idênticas às contidas no cartão de que
trata o item 16.4.
16.7. Será garantido o direito à mulher de proceder à amamentação, com lactente e até seis meses, em
espaço adequado com uma acompanhante, que permanecerá om a criança durante a feitura da prova, sendo
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que o tempo despendido para amamentação seja compensado durante a realização da prova em igual período;
16.8. Deverá ser mantida a garantia de tratamento diferenciado aos candidatos com deficiência, tais como:
viabilização dos instrumentos, pessoas e prazos necessários à realização das provas, prorrogando-se o tempo da
prova de acordo com a dificuldade demonstrada, se for o caso;
17. DO DESLOCAMENTO, TRANSPORTE, POSTAGEM, TAXA BANCÁRIA, ENCARGOS, IMPOSTOS
E OUTROS
17.1. A contratada arcará com todas as despesas decorrentes do deslocamento do pessoal de apoio, de
coordenação e fiscalização, de transporte de todo o material relativo ao concurso, de postagem de
comunicados, de taxas e tarifas bancárias, bem como encargos e impostos e outras despesas.
18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
18.1. A contratada deverá dispor de profissionais legalmente habilitados para receber, analisar e
responder aos eventuais recursos administrativos e ações judiciais interpostas por candidatos ou por terceiros
(pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas), referentes ao concurso público.
18.2. A interposição de recursos dar-se-á por meio de formulário próprio, disponível no endereço
eletrônico da contratada, protocolado na sede da Contratada ou no local de sua representação.
18.3. As situações nas quais será admitido recurso serão oportunamente definidas pela
contratada em conjunto com a Prefeitura Municipal de Itupiranga.
19. DOS RESULTADOS
19.1. Efetuadas as correções, a contratada deverá encaminhar diretamente a Prefeitura Municipal de
Itupiranga as listagens de candidatos, com os resultados das provas, em 02 (duas) vias, impressas e em meio
magnético, compatível com a plataforma Windows, conforme discriminado a seguir:
A) - Habilitados, em ordem alfabética, por cargo, contendo: número de inscrição, nome,
número do documento de identidade e classificação;
B) - Habilitados, em ordem de classificação, por cargo, contendo os mesmos dados da lista anterior;
C) - Lista de escores e notas: relação de candidatos inscritos, em ordem alfabética contendo
número de inscrição, nome, número do documento de identidade, notas das provas, total de pontos e classificação;
D) - Listas individuais dos portadores de deficiência e afrodescendentes habilitados em ordem
alfabética, por cargo, contendo número de inscrição, nome, número do documento de identidade e
classificação;
E) - Listas individuais dos portadores de deficiência e afrodescendentes habilitados em ordem
classificatória, por cargo, contendo número de inscrição, nome, número do documento de identidade e
classificação;
F) - Relação dos candidatos habilitados, por cargo, em ordem alfabética, com endereço, telefone
e e-mail;
G) - Estatística dos inscritos, presentes, ausentes e habilitados.
19.2. Todos os resultados dos candidatos, com busca por número de inscrição, RG e/ou CPF, deverão ser
disponibilizados no endereço eletrônico da contratada e da Prefeitura Municipal de Itupiranga/PA.
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
20.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Itupiranga, a
qual competirá:
20.1.2. Comunicar a empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a
execução dos serviços e no caso de imperfeições, fixar prazo para Correção;
20.1.3. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações
dentro das normas e condições estabelecidas no contrato;
200.1.4. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, mediante valor estipulado, dentro do
prazo estabelecido;
20.1.5. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução do
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contrato, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o mesmo.
20.1.6. Fornecer, à contratada, os documentos e informações necessárias à perfeita execução do
contrato.
20.2. Competirá ainda a Prefeitura Municipal de Itupiranga: Supervisionar a execução do contrato; aprovar o
Edital e homologar o concurso.
21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1. Caberá à contratada realizar o concurso público e garantir a completa e efetiva consecução do
objetivo explicitado neste Termo de Referência, com a observância da legislação e do Regulamento do
concurso e, ainda, das disposições que se seguem:
21.1.1. Iniciar os serviços, objeto do contrato, assim considerado como início da execução dos
serviços a realização de reunião inicial em até 10 (dez) dias corridos após a data de publicação do seu
extrato no órgão da Imprensa Oficial, apresentando:
A) - Cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação da Prefeitura Municipal de
Itupiranga, onde estejam discriminados todos os prazos em que as etapas do concurso devem ser executadas;
B) - Planejamento preliminar, a ser submetido à apreciação da Prefeitura Municipal de
Itupiranga, discriminando e detalhando todos os procedimentos a serem adotados relativamente à elaboração de
editais e divulgação, inscrições de candidatos, inclusive portadores de deficiência e afrodescendentes,
cadastramento dos candidatos, seleção dos profissionais que comporão a banca examinadora, critérios
para elaboração de conteúdos e questões das provas, confecção dos cadernos de provas e folhas de
resposta, reprodução do material, logística para a aplicação das provas, aplicação das provas, métodos de
segurança a serem empregados para a elaboração das provas, para a identificação dos candidatos e para a
aplicação das provas, avaliação das provas, divulgação dos resultados das provas, encaminhamento de
recursos, apreciação dos recursos, serviços de informação e apoio aos candidatos.
21.2. Prestar pronto atendimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou
privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso, tornando disponíveis para tanto:
pessoas, linha telefônica, correio eletrônico (e-mail), fac-símile, internet, correspondência e outros.
21.3. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando-se pela divulgação, direta ou
indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que comprometam a sua realização.
21.4. Designar responsáveis pela instauração e condução do processo seletivo.
21.5. Especificar os conteúdos das provas de conhecimentos básicos e específicos, em
conjunto com a Prefeitura Municipal de Itupiranga/PA.
21.6. Elaborar provas especiais para candidatos portadores de necessidades especiais, indicadas no
formulário de inscrição.
21.7. Elaborar o Edital do Concurso, inclusive quanto ao conteúdo programático que deve ser completo e
atual.
21.8. Apresentar da Prefeitura Municipal de Itupiranga, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma
acima mencionado, as relações de candidatos aprovados e classificados no concurso.
21.9. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação.
21.10 Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do contrato,
correndo às expensas da contratada, as correspondentes despesas no todo ou em parte, de serviços em que se
verificar vícios, defeitos ou incorreção durante ou após sua prestação.
21.11 Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista,
previdenciária, fiscal, acidentária e os demais custos diretos e indiretos, assim como por encargos relativos à
alimentação, transporte e outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da relação de emprego do pessoal
que venha a ser contratado para a execução de serviços incluídos no objeto do contrato.
21.12. Solicitar a prévia e expressa aprovação da Prefeitura Municipal de Itupiranga/PA quanto aos
procedimentos a serem adotados e características do certame, em todas as suas etapas.
21.13. Assegurar todas as condições para que a Prefeitura Municipal de Itupiranga/PA fiscalize a
execução do contrato.
21.14. Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso público, arcando com
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todos os ônus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa.
21.15. Caberá à contratada, dentre outros:
21.15.1. Deferir e indeferir as inscrições
21.15.2. Emitir parecer de deferimento e indeferimento, preliminarmente, as inscrições para concorrer
a vagas reservadas a candidatos com deficiência, com condições especiais e com hipossuficiência econômica;
21.15.3. Emitir os documentos de confirmação de inscrições;
21.15.4. Elaborar, revisar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas de seleção;
21.15.5. Prestar informações sobre o certame;
21.15.6. Elaborar comunicados, formulários, cadastros e listagens;
21.15.7. Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas no
concurso, mantendo o seu conteúdo no mais integral e absoluto sigilo, tornando-o inacessível a toda e qualquer
pessoa que venha a ter envolvimento direito ou indireto no processo, bem como mantendo processo interno
suficiente para manter a segurança da inviolabilidade das questões a serem aplicadas. O processo de recebimento
dos arquivos digitais para impressão deverá obedecer rigoroso controle de inviolabilidade do seu conteúdo, de
forma a impedir o sucesso de qualquer tentativa de obtenção de cópia, total ou parcial, que venha(m) a
tornar pública(s) a(s) questão(ões).
21.15.8 A Contratada deverá ainda, providenciar: Pessoal para segurança e aplicação
das provas; Locação de espaço físico, organização, logística e todas as operações concernentes à aplicação das
provas;
21.15.9 Coordenar, sob sua inteira responsabilidade, a aplicação e correção das provas
objetiva, discursiva e a fase de títulos;
21.15.10. Assegurar vista da prova individualizada e corrigida, da grade de resposta, do gabarito
e do cartão de resposta, por sistema informatizado, ao candidato que desejar recorrer.
21.15.11. Receber, analisar e responder aos recursos administrativos interpostos por candidatos.
21.15.12. Entregar o resultado de todas as provas a Prefeitura Municipal de Itupiranga/PA;
21.15.13. Guardar, em local apropriado, as folhas de respostas, as folhas de frequência e as demais
planilhas de todos os candidatos, bem como o exemplar das provas objetivas e prático-discursivas aplicadas no
concurso, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da homologação do concurso público, podendo ser
destruídas posteriormente.
21.15.14. Promover a divulgação do concurso em diferentes mídias, devendo
necessariamente fazê-lo na e em 02 (dois) jornais de circulação estadual, com a frequência mínima de 01 (uma) vez
por semana, a partir da publicação do Edital de Abertura de Inscrições até o encerramento das inscrições;
21.15.15. Obedecer rigorosamente ao cronograma do Concurso;
21.15.16. Zelar pelas condições de segurança e pela integridade física dos candidatos
nos locais de prova durante toda a realização;
21.15.17. Deverão ser proibidos, nas salas em que serão aplicadas as provas, o
acesso de candidatos portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, a exemplo de máquinas calculadoras
e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, Pager', I-Pod, gravador ou qualquer outro receptor de
mensagens.
22. DA CAPACIDADE TÉCNICA – HABILITAÇÃO
22.1 Comprovações de desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta
licitação, através da apresentação de Atestado (s) de Capacidade técnica fornecida (s) por pessoa (s) jurídica (s) de
direito público, demonstrando que a Licitante já planejou, organizou e realizou a contendo concurso público para
preenchimento de cargos de provimento efetivo, com pelo menos 10.000 (dez) mil candidatos inscritos, utilizando
sistema de inscrição pela internet, sistema de leitura ótica e identificação biométrica dos candidatos, ainda com
diferentes cargos.
22.2 Declaração de que a Licitante não possui nenhum certame já realizado que tenha sido anulado
em decorrência da má prestação de serviços.
23. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

24

23.1 A Qualificação técnica da contratada deverá ser analisada sob o aspecto qualitativo e/ou quantitativo
conforme a seguir:
23.1.1 Experiência da empresa em tempo de atuação no mercado – apresentar atestado de capacidade
técnica que comprove experiência na realização de seleção pública, se expedido por entidade privada a firma de seu
signatário de ver reconhecida em cartório – 20 a 100 pontos (somente uma das pontuações):
23.1.1.1 Desclassificado: Não apresentar nenhum atestado.
23.1.1.2 – 20 pontos: Atestado que comprove 4 anos de atuação.
23.1.1.3 – 40 pontos: Atestado que comprove 6 anos de atuação.
23.1.1.4 – 60 pontos: Atestado que comprove 8 anos de atuação.
23.1.1.5 – 100 pontos: Atestado que comprove 10 anos de atuação.
23.1.2 Experiência da empresa em universo de candidatos atendidos: Apresentar atestados de
Capacidade Técnica, devidamente registrado no Conselho Regional de Administração – CRA, emitido por pessoa
jurídica demandante do serviço afirmando que a licitante organizou seleção pública. A soma de todos os inscritos
deve representar média mínima de 10.000,00 dez mil candidatos inscritos – 10 a 100 pontos (somente uma das
pontuações):
23.1.2.1 Desclassificado: Não apresentar nenhum atestado.
23.1.2.2 10 pontos: 4 a 6 atestados.
23.1.2.3 40 pontos: 7 a 12 atestados.
23.1.2.4 70 pontos: 13 a 19 atestados.
23.1.2.5 100 pontos: a partir de 20 atestados.
23.1.3 Experiência da empresa em concursos simultâneos – apresentar atestado (s) de capacidade
técnica emitidos pelo (s) demandante (s) do serviço (s) que comprove experiência da realização de seleção pública,
cuja firma de seus signatário (s) esteja (m) reconhecida (s) em cartório competente, relativo a planejamento e
execução de concursos públicos cujas provas foram aplicadas para entidade de direito público nas esferas federal,
estadual e e municipal, tendo as provas objetivas sido aplicadas na mesma data. O Atestado poderá ser substituído
por homologação em imprensa oficial, bem como o cronograma de execução, disponibilizado no sítio do concurso à
época e/ou em imprensa oficial.
23.1.3.1 Desclassificado: Não apresentar nenhum atestado.
23.1.3.2 50 a 200 pontos (somente uma das pontuações)
23.1.3.3 50 pontos: Apresentar 2 atestados.
23.1.3.5 100 pontos: Apresentar 3 atestados.
23.1.3.6 150 pontos: Apresentar 4 atestados.
23.1.3.7 200 pontos: Apresentar 5 atestados ou mais.
23.1.4 Experiência da Equipe Técnica – Comprovação de manter nos quadros da empresa (como
empregado ou sócio) equipe técnico-administrativa com a experiência em realização de concurso público, atrevés de
certificado de graduaçao acadêmica, contrato de prestação de serviços, Curriculum, Declaração de Pertencimento ao
quadro e atestado de capacidade técnica emitido pelo tomador de serviço indicando a função desempenhada,
podendo a equipe de apoio ter exercido qualquer função no certame – 10 a 100 pontos (somente uma das
pontuações):
23.1.4.1 Desclassificado: Não apresentar nenhum atestado.
23.1.4.2 - 10 pontos: Apresentar comprovação de possuir 1 (um) Coordenador Geral portador de
Mestrado em Ciências Humanas/Sociais com 5 anos de experiência, 20 Coordenadores de Polo com graduação em
nível superior com 2 anos de experiência e 5 componentes da Equipe de Apoio com 1 ano de experiência.
23.1.4.3 - 40 pontos: Apresentar comprovação de possuir 1 (um) Coordenador Geral portador de
Mestrado em Ciências Humanas/Sociais com 5 anos de experiência, 20 Coordenadores de Polo com graduação em
nível superior com 2 anos de experiência e 5 componentes da Equipe de Apoio com 1 ano de experiência.
23.1.4.4 - 70 pontos: Apresentar comprovação de possuir 1 (um) Coordenador Geral portador de
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Mestrado em Ciências Humanas/Sociais com 5 anos de experiência, 20 Coordenadores de Polo com graduação em
nível superior com 2 anos de experiência e 5 componentes da Equipe de Apoio com 1 ano de experiência.
23.1.4.5 100 pontos: Apresentar comprovação de possuir 1 (um) Coordenador Geral portador de
Mestrado em Ciências Humanas/Sociais com 5 anos de experiência, 20 Coordenadores de Polo com graduação em
nível superior com 2 anos de experiência e 5 componentes da Equipe de Apoio com 1 ano de experiência.
23.1.5 – Sigilo e Segurança – Comprovação de estrutura de segurança inviolável, revestida por liga
metálica, que comporte todo o material a ser usado no certame, sendo recomendável espalo com volume não inferior
a 18m3. Os elementos quantitativos e qualitativos do referido ambiente deverá constar em documento emitido por
profissional registrado no conselho competente – CREA, atendo ainda ao disposto no Art. 3º da Resolução nº. 1025,
de 30 de outubro de 2009 sancionada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA. A restrição de
acesso a área de reprodução, isolamento e guarda das provas deverá ser feita através de câmeras de segurança
(com monitoramento e resgate remoto das imagens), além de equipamento semelhante utilizado em aeroportos que
possibilite detecção de aparelhos eletrônicos em diversas zonas de detecção – 20 a 100 pontos (somente uma das
pontuações):
23.1.5.1 Desclassificado – Não apresentar nenhum documento.
23.1.5.2 – 20 pontos: Apresentação de termo de confidencialidade, com firma reconhecida em
cartório, firmado entre a contratada e todos os envolvidos com o processo de reprodução, isolamento,
empacotamento e armazenamento das provas.
23.1.5.3 – 60 pontos: Termo de confidencialidade, com firma reconhecida em cartório, firmado entre
a contratada e todos os envolvidos com o processo de reprodução, isolamento, empacotamento e armazenamento
das provas. Contrato com terceiros que comprove ter à disposição da empresa local seguro com acesso restrito para
a guarda dos cadernos de prova. Sem prejuízo às comprovações de posse por parte do terceirizado.
23.1.5.4 – 100 pontos: comprovação de instalação do referido aparato na sede da licitante.
24. DA PROPOSTA COMERCIAL
24.1 Os proponentes deverão apresentar, em envelope lacrado, suas propostas, obrigatoriamente em única
via, sem emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, de modo a não ensejar dubiedade de interpretações,
principalmente em relação a valores. Em língua portuguesa, datilografada ou digitada em papel timbrado do licitante,
tendo todas as suas folhas rubricadas, numeradas sequencialmente, datada, carimbada e assinada a última página
pelo Sócio Gerente ou representante legal e um responsável técnico da licitante.
24.2 Carta Proposta expressa e clara em moeda corrente nacional, abrangendo:
24.1.1 Preço Global e unitário da proposta, em algarismo e por extenso, resultante dos quadros de
quantidades e preços, considerando a a quantidade estimada de inscritos e os valores finais resultantes da aplicação
do percentual de desconto ofertado;
24.1.2 Prazo de início dos serviços será de até 05 (cinco) dias, a contar da emissão da Ordem de
Execução dos serviços;
24.1.3 Prazo de Validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
24.2 A apresentação da proposta pressupõe completo conhecimento por parte do licitante das condições
estabelecidas neste edital, e caso venha a ser contratado, executará os serviços objeto da presente licitação de
acordo com as normas e especificações técnicas anexas.
24.4 A proposta de preço deverá ser apresentada na forma que complete todas as despesas, inclusive os
tributos pertinentes, na forma do Edital.
24.5 Em caso de divergência entre os valores por extenso e seu correspondentes em algarismo,
prevalecerá os valores por extenso.
24.6 A empresa interessada deverá ofertar percentual de desconto a incidir sobre os valores estabelecidos
pela contratante, sendo declarado vencedor a licitante que ofertar o percentual de maior desconto.
24.7 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, ou irrisórios, de valor zero ou
manifestadamente inexequíveis, a saber àqueles que estiverem em desconformidade com o limite estabelecido pelo
Art. 48, da Lei n.º 8.666/93 em seu Inciso II, § 1º.
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24.8 As propostas de preços serão avaliadas de acordo com os preços ofertados pelos licitantes.
25 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
25.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
períodos iguais e sucessivos, desde que não ultrapassem 60 (sessenta) meses, na forma do disposto na Lei
nº. 8.666/93.
26. DA REMUNERAÇÃO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO
26.1 A CONTRATADA compromete-se a realizar as atividades referentes aos serviços
técnico-especializados descritos neste termo de referência, mediante ao repasse da arrecadação
realizada pela Contratante dos valores das taxas de inscrição.
26.2 Incube a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, o valor total das taxas de
inscrições dos candidatos, a ser recolhido diretamente pela CONTRATANTE, por meio de conta
bancária aberta exclusivamente para este fim, que repassará o valor total das inscrições a
LICITANTE vencedora do certame, sendo esta a única remuneração para a execução completa dos
serviços prestados neste certame licitatório.
26.3 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será realizado em 5(cinco) parcelas, de
acordo com as etapas realizadas do concurso público, após a
entrega de relatório de realização da etapa e fatura / nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão de Concurso,
e obedecerá ao seguinte cronograma de desembolso:
26.1.1. 1ª Parcela, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total,
após a homologação das inscrições;
26.1.2. 2ª Parcela, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total, após a
divulgação do resultado das Provas Objetivas;
26.1.3. 3ª Parcela, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total,
após o resultado final do Exame de Títulos;
26.1.4. 4ª Parcela, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor total, após
a homologação e divulgação do resultado final do concurso;
26.1.5. 5ª e última Parcela, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor
total, com a elaboração e entrega de Relatório Final dos Trabalhos, abordando todas as questões relacionadas
com o concurso público, desde o seu planejamento até a divulgação dos resultados finais.
26.2. O pagamento n a f o r m a d o pelos serviços efetivamente prestados, na forma disposta no item
anterior (23.3) será creditado em nome da contratada, em moeda corrente nacional, mediante ordem bancária, em
conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no instrumento
convocatório, e ocorrerá até o 5º (quinto) dia subsequente ao devido ateste, que deverá ser efetuado pela
Comissão de Concurso em até 2 (dois) dias úteis após a apresentação dos documentos de cobrança.
27. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
27.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada se:
27.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
27.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
27.1.3. Fraudar na execução do contrato;
27.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
27.1.5. Cometer fraude fiscal;
27.1.6. Não mantiver a proposta.
27.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
27.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
27.2.2. Multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
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da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
27.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
27.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
27.2.5. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
27.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos;
27.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
27.3.Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada
que:
27.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
27.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
27.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
27.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
27.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
27.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF/CRC Pará.
28. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
28.1. DA REMUNERAÇÃO INICIAL DOS CARGOS:
28.1.1. AUXILIAR DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Nível Fundamental – R$1.212,00 (um mil
duzentos e dois reais);
28.1 2. ASSISTENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Nível médio: R$ 1.578,78 (um mil quinhentos e
setenta e oito reais e setenta e oito reais);
28.1.3. TECNÓLOGO - Nível Superior: R$ 1.830,23 (um mil oitocentos e trinta reais e vinte e três
centavos);
28.1.4. ESPECIALISTA - Nível Superior: R$ 2.059,94 ( dois mil e cinquenta e nove reais e noventa e quatro
centavos).
28.2. Os casos omissos serão esclarecidos pela Comissão designada pela Portaria nº 039/2022, de 18 de
janeiro de 2022.

À vista das informações contidas nestes autos e com
observância às normas vigentes, APROVO o presente Termo
de Referência e AUTORIZO a realização do procedimento
licitatório.
_______________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO I – TABELA DE CARGOS, VAGAS E ESPECIFICAC O DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.

AUXILIAR DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (nível fundamental)
CATEGORIA FUNCIONAL

CH

VAGAS

CADASTRO RESERVA

40h
02
Borracheiro
40h
Eletricista
40h
01
Eletricista de autos
40h
02
Mecânico
40h
04
Motorista
40h
08
Operador de Máquinas Pesadas
40h
02
Soldador
ASSISTENTE DA ADMINISTRAÇÀO PÚBLICA ( nível médio)
CATEGORIA FUNCIONAL

01
29

01
04
04

Agente Administrativo

CH
40h

VAGAS
12

CADASTRO RESERVA
10

Agente Municipal de Trânsito
Assistente de Atividades Culturais e Desportivas
Fiscal de Meio Ambiente
Fiscal de Obras e Posturas
Fiscal de Tributos
Identificador
Tecnico Contábil
Tecnico em Informatica

40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h

06
01
01

10
02
01
02
02
01
02
01

01

40h
ESPECIALISTAS E TECNÓLOGOS (nível superior)
CATEGORIA FUNCIONAL
CH
VAGAS
35h
Administrador
35h
Engenheiro Agrônomo
35h
Engenheiro Ambiental
35h
Engenheiro Civil
20 h
01
Procurador Municipal
30h
01
Sociólogo
Topógrafo

01
CADASTRO RESERVA
02
02
01
03
02

I - AUXILIAR DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (nível fundamental)
1. CATEGORIA FUNCIONAL: BORRACHEIRO
A) Descricao sintetica: Desenvolve atividades que envolvem vulcanizar pneus e ca maras de ar, executar montagem
e desmontagem de pneus de veiculos automotores.
B)Descricao analitica: – Revisar, calibrar e trocar pneus e camaras de ar reparar pneumaticos trocar valvulas de
camara de ar proceder a montagem e desmontagem de pneus executar trabalhos de recauchutagem de
pneumaticos; executar outras tarefas correlatas.
CONDICOES DE TRABALHO:
a) Geral carga horaria de 40 horas semanais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade minima 18 anos.
b) Instrucao: ensino fundamental incompleto.
2.

CATEGORIA FUNCIONAL: ELETRICISTA

A) Descrição Sintética: compreendem os cargos que se destinam a executar trabalhos de manutencao em sistemas
elétricos.
B) Descrição Analítica: fazer instalações elétricas observando, rigorosamente, as normas de seguranc apara evitar
acidentes e incendios; instalar fiacao eletrica, montar quadros de distribuicao, caixas defusivel, tomadas e
interruptores, de acordo com plantas, esquemas, especificac oes tecnicas e instrucoesrecebidas; testar a instalacao
eletrica, fa endo-a funcionar repetidas ve es para comprovar a exatidao dotrabalho executado; testar circuitos de
instalacoes eletricas, utili ando aparelhos de precisao, para indicaras partes defeituosas; reparar ou substituir
unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais, soldase materiais isolantes para manter as instalac oes
eletricas em condicoes de funcionamento; reparar ousubstituir pecas danificadas de aparelhos eletricos tais como
ventiladores, geladeiras, entre outros;executar servicos de limpe a e reparo em geradores e motores construir e
manter redes eletricas dentrodos predios; substituir fusiveis, reles, bobinas, lampadas e demais equipamentos
eletricos consertar erebobinar dinamos, alternadores e motores em geral; executar outras atribuicoes afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (Quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto acrescido de curso na área de atuação.
3. CATEGORIA FUNCIONAL: ELETRICISTA DE AUTOS
A) Descricao Sintetica: Realizar manutencao eletrica dos veiculos e maquinas da Prefeitura
B) Descricao Analitica:Planejar servicos de instalacao e manutencao eletroeletronicos em veiculos, elaborando
diagnosticos, interpretando e corrigindo sistemas, conectando cabos aos equipamentos e acesso rios e testando o
funcionamento de maquinas, equipamentos e sistemas para operacao; realizar manutencao preventiva e corretiva,
inspecionando visualmente maquinas e equipamentos, diagnosticando defeitos eletronicos, desmontando,
reparando, lubrificando, substituindo e montando componentes, ajustando componentes e pec as e simulando o
funcionamento de componentes e equipamentos.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (Quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto acrescido de curso na área de atuação.
4. CATEGORIA FUNCIONAL: MECANICO
A) Descricao Sintetica: compreende os cargos que se destinam a executar tarefas relativas a regulagem, conserto,
substituicao de pecas ou partes de veiculos, maquinas pesadas e demaisequipamentos eletromeca nicos.
B) Descricao Analitica inspecionar veiculos, maquinas pesadas e aparelhos eletromecanicos em geral,diretamente
ou utili ando aparelhos especificos, a fim de detectar as causas da anormalidade defuncionamento; desmontar,
limpar, reparar, ajustar e montar carburadores, pecas de transmissao,diferencial e outras que requeiram exame,
seguindo tecnicas apropriadas e utili ando ferramentalnecessa rio; revisar motores e pecas diversas, utilizando
ferramentas manuais, instrumentos de medicao econtrole, e outros equipamentos necessa rios, para aferir-lhes as
condicoes de funcionamento regular,reparar e, quando necessario, substituir pecas dos sistemas de freio, ignicao,
alimentacao de combustivel,transmissao, direcao, suspensao e outras, utilizando ferramentas e instrumentos
apropriados, pararecondicionar o equipamento e assegurar seu funcionamento regular; montar motores e
demaiscomponentes do equipamento, guiando-se por esquemas, desenhos e especificacoes pertinentes,
parapossibilitar sua utilizacao fa er reparos simples no sistema eletrico de veiculos e de maquinas pesadas;manter
limpo o local de trabalho; zelar pela guarda e conservacao de ferramentas, equipamentos emateriais que utiliza;
executar outras atribuicoes afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (Quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
5. CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA
A) Descricao Sintetica compreende os cargos que se destinam a condu ir veiculo motori ado utili adono transporte
de passageiros e cargas dentro do territorio nacional, conservando-os em perfeitascondicoes de aparencia e
funcionamento.
B) Descricao Analitica: dirigir automóveis, caminhonetes e demais veiculos leves de transporte de passageiros e
cargas, e outros veiculos enquadrados na categoria “C”, dentro ou fora do unicípio, verificando diariamente as
condicoes de funcionamento do veículo, antes de sua utilização pneus, agua do sistema de arrefecimento, bateria,
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nível de oleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc.; zelar pela seguranc a de
passageiros verificando o fechamento de portas e o uso decintos de segurança; verificar se a documentacao do
veiculo a ser utili ado esta completa, bem como devolve-la a chefia imediata quando do termino da tarefa; orientar o
carregamento e descarregamento decargas a fim de manter o equilíbrio do veiculo e evitar danos aos materiais
transportados; observar oslimites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura; fazer
pequenos reparosde urgencia manter o veiculo limpo, interna e externamente e em condicoes de uso, levando-o a
manutenção sempre que necessario observar os periodos de revisao e manutencao preventiva do veiculo anotar
em formulário proprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas, cargas transportadas, itinerários percorridos e
outras ocorrencias recolher ao local apropriado o veiculo apos a realizacao doservico, deixando-o corretamente
estacionado e fechado; auxiliar no embarque e desembarque depassageiros; auxiliar no carregamento e
descarregamento de volumes; conduzir os servidores daPrefeitura, em lugar e hora determinados, conforme
itinerario estabelecido ou instrucoes especificas;executar outras atribuicoes afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (Quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade Mínima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitac ao.
6.

CATEGORIA FUNCIONAL: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (operador de carregadeira;
operador de retro escavadeira pnel; operador de escavadeira hidráulica; operador de
motoniveladora patrol; operador de trator de pneus (girico); operador de trator de esteira).

A) Descricao Sintetica compreende os cargos que se destinam a operar tratores e maquinas pesadas em geral,
montadas sobre rodas para carregamento e descarregamento de material, roc ada de terrenos e limpeza de vias,
pracas
e
jardins.
B)Descricao Analitica operar tratores, maquinas e reboques, para execucao de servicos decarregamento e
descarregamento de material, rocada de terrenos e limpeza de vias, pracas e jardins condu ir e manobrar a
maquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direc ao para posiciona-la conforme as
necessidades do servico; operar mecanismo de tracao e movimentacao dos implementos da maquina; carregar ou
descarregar material como: picarra, areia, cascalho, pedras e materiais outros ana logos; zelar pela boa qualidade do
servico, controlando o andamento das operacoes e efetuando os ajustes necessarios, a fim de garantir sua correta
execucao; por em pratica as medidas de seguranca recomendadas para a operacao e estacionamento da maquina,
a fim de evitar possiveis acidentes limpar e lubrificar a maquina e seus implementos, seguindo as instrucoes de
manutencao do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando necessa ria; efetuar pequenos reparos,
utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom funcionamentodo equipamento; acompanhar os
servicos de manutencao preventiva e corretiva da maquina e seus implementos e, apos executados, efetuar os
testes necessarios; anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informac oes sobre os trabalhos reali ados,
consumo de combustivel, conservacao e outras ocorrencias, para controle da chefia; executar outras atividades
correlatas.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (Quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
c) Experiencia: Carteira Nacional de Habilitação CNH categorias C, D ou E, acrescida de Intersti cio minimo de um
ano de efetivo exercicio da funcao de Operador de aquinas pesadas.
7. CATEGORIA FUNCIONAL: SOLDADOR
A) Descricao Sintetica: Realizar servicos de solda nos veiculos e maquinas da Prefeitura.
B) Descricao Analitica:dar manutencao separar, preparar e alimentar equipamentos e acessorios consumiveis de
soldagem utilizando-se de corte e pecas a serem soldadas, outras atividades inerentes ao cargo.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (Quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto.
II - ASSISTENTE DA ADMINISTRAÇÀO PÚBLICA ( nível médio)
1. CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO
ATRIBUICOES: A) Descricao Sintetica: Cargo que tem como atribuicao basica a execucao, sob orientacao superior
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direta, de tarefas de apoio tecnico e administrativo nas areas de planejamento, orcamento, financas, recursos
humanos, material, patrimonio, protocolo, arquivo, atividades gerais, atendimento ao pu blico de acordo com o setor
em que atua.
B) Descricao Analitica: apresentar solucao para situacoes novas; estabelecer constantes contatos com autoridades
de alta hierarquia municipal planejar em grau auxiliar e reali ar pesquisas preliminares sob supervisa o indireta,
predominantemente tecnica, visando a implementacao das leis, regulamentos e normas referentes a administracao
geral e especifica; chefiar secretarias de unidades da mais alta linha divisional da organizac ao supervisionar
trabalhos administrativos desenvolvidos por equipes auxiliares Exerce atividades inerentes a s funcoes
administrativas e de apoio a trabalhos tecnicos nas areas orcamentaria, contabil, financeira, de pessoal e de
material atende ao publico em geral instrui processos efetua controles e ca lculos; redige documentos e
correspondencias oficiais, opera equipamentos diversos e desenvolve outras atividades de controle administrativo
necessarias a eficacia e eficiencia organi acional.
Elaborar e manter atuali ados ficharios e arquivos consultar e
atuali ar arquivos magneticos de dados cadastrais, atraves de terminais eletronicos operar maquina calculadora
elaborar documentos referentes a assentamentos funcionais proceder a classificacao, separacao e distribuicao
deexpedientes, obter informacoes e fornece-las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeicoamento e
implantacao de rotinas, proceder a conferencia dos servicos executados na area de sua competencia,executar
tarefas auxiliares de almoxarifado, controlar o livro de ponto dos trabalhadores, operar ma quinas xerograficas bem
como zelar pela sua manutencao; receber, registrar e encaminhar, com atencao e cortesia o publico ao destino
solicitado; receber correspondencias efetuando encaminhamentos colaborar nas atividades administrativas de
apoio e controle referentes a sua area de atuacao; redigir correspondencia oficial, atas de reunioes e outros
documentos oficiais, submetendo-os a apreciacao superior Operar microcomputador, digitando documentos,
utili ando programas basicos e aplicativos; manter registro das atividades desenvolvidas, colaborando na
preparacao e elaboracao de relatorios parciais e anuais; participar da elaborac ao de manuais de servico e de
normas de procedimentos Administrativos; realizar levantamento de dados; zelar pela manutenc ao e conservacao
do material, dos equipamentos e do espaco fisico onde exerce suas atividades; executar outras atividades afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Instrucao Ensino edio Completo.
c) Qualificacao Curso basico de Informatica e conhecimento tecnico e/ou administrativo
2. CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO
A)DescricaoSintetica: Executa a fiscalizacao do transito e educacao do transito no unicipio de Itupiranga- Para, de
acordo com as determinacoes do Codigo de Transito Brasileiro e posteriores alteracoes.
B) Descricao Analitica: realiza levantamento de acidentes de transito sem ou com vitimas; auxilia na coleta de dados
estatisticos, promovendo o monitoramento do trafego de veiculos e participa de estudos e operacoes especiais, sob
a orientacao e determinacao do Orgao municipal responsavel pelo transito do unicipio; orienta e presta
informacoes a qualquer cidadao sobre as normas de transito; executa a fiscalizacao de veiculos que fa em o
transporte escolar urbano e rural, moto-taxi, transporte coletivo de passageiros, taxi, ciclomotores, autuar e aplicar
as medidas administrativas cabiveis por infracoes de circulacao, estacionamento e parada; fiscalizar o cumprimento
das normas regulamentares e da programacao operacional estabelecidas para o sistema de transporte pu blico,
aplicar medidas administrativas e/ou autuar por irregularidades ocorridas Fiscali ar e promover a retirada de
qualquer elemento que prejudique a visibilidade ou que possa gerar transtornos a sinalizacao viaria, ou que venha
obstruir ou interromper a livre circulacao ou comprometer a seguranca do transito; Providenciar a sinalizacao de
emergencia e/ou medidas de reorientacao do transito em casos de acidentes, alagamentos e modificac oes
temporarias da circulacao fiscali ar e manter o controle operacional dos pontos regulamentares de ta xi, moto-taxi e
transporte coletivo auxiliar atraves de apoio operacional/fiscalizacao na realizacao de eventos em vias publicas por
parte da comunidade, orgaos publicos e outros, mediante solicitacao e autorizacao previa da Secretaria Municipal
de Infraestrutura; trabalhar em conjunto com o Departamento de Educac ao para o Transito, na realizacao de
palestras e atividades educativas; dentre outras.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Curso de formacao de Agente de Transito Ensino edio completo
3. CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE DE ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS
A)DESCRICAO SU ARIA Exerce atividades auxiliares nas areas de cultura, esporte, la er e turismo dando apoio
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tecnico para o desenvolvimento de programas artisticos e culturais e de incentivo ao turismo e desportos e opera
equipamentos audiovisuais, objetivando a melhoria da comunicacao em eventos promovidos pela Administrac ao
Municipal.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral carga horaria de 40 horas semanais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade minima 18 anos.
b) Instrucao ensino medio completo.
4. CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL DE MEIO AMBIENTE
A) Descricao Sintetica: Contribuir para a formulação de politicas de meio ambiente afetas a regulação, gestao e
ordenamento do uso e acesso aos recursos naturais; fazer planejamento, execução, acompanhamento e avaliacao
das atividades relacionadas diretamente a missao e ao plano de trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
visando o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos.
B)Descricao Sumaria:Fiscalizar, desenvolver e implementar programas e acoes previstas no Plano de Fiscalizacao
Ambiental do unicipio de Itupiranga, afetos a execucao de politicas de meio ambiente relacionadas a regulacao,
controle, licenciamento e auditoria ambiental, monitoramento, gesta o, protecao e controle de qualidade ambiental,
ordenamento dos recursos florestais, conservacao dos ecossistemas e das especies neles inseridas, estimulo e
difusao de tecnologias, informacao e educacao ambiental. Promover a fiscalizacao das atividades licenciadas ou em
processo de licenciamento e desenvolver tarefas de controle e de monitoramento ambiental; Promover a apurac ao
de denuncias e exercer a fiscalizacao sistematica do meio ambiente no unicipio Dar conhecimento a autoridade
competente de qualquer agressao ao meio ambiente, independente de denuncia; Emitir laudos de vistorias, autos de
constatacao, notificacoes, embargos, ordem de suspensao de atividade, autos de infracao e multa, em cumprimento
da legislacao ambiental; Promover a apreensao de equipamentos, materiais e produtos extrai dos, produzidos,
transportados, armazenados, instalados ou comercializados em desacordo com a legislac ao ambiental Executar
pericias dentro de suas atribuicoes funcionais; Realizar inspecao conjuntas com equipes tecnicas de outras
instituicoes ligadas a preservacao e uso sustentavel dos recursos naturais Expedir pareceres, relatorios e laudos
tecnicos em atendimento a demanda de fiscalizacao e licenciamento do inisterio Publico e de procedimentos
judiciais Exercer o poder de policia ambiental e em especial aplicar as sancoes previstas nas leis especificas;
Articular, organizar, sintetizar e priorizar o conhecimento produzido pelos centros de excele ncias nacionais e
internacionais; Monitorar o processo de construc ao do conhecimento organi acional Analisar processos e emitir
pareceres fundamentados tecnica e legalmente com fins de orientar decisoes Elaborar pareceres, relatorios,
planos, projetos e outros que se exija a aplicacao de conhecimentos inerentes a sua area de especializacao.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b Curso completo de Tecnico em Meio Ambiente
5. CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL DE OBRAS E POSTURA
A) Descricao Sintetica: Atividades que envolvam a fiscalizacao com respeito a aplicacao das leis relativas a
tributacao,
obras,
postura
municipais
e
fiscalizacao
sanitaria
e
Transito.
Descricao Analitica: Verificar e orientar o cumprimento da regulamentacao urbanistica concernente aobras publicas
e particulares verificar imoveis recem-construidos ou reformados, inspecionando ofuncionamento das instalac oes
sanitarias e o estado de conservacao das paredes, telhados, portas ejanelas, a fim de opinar nos processos de
concessao de habite-se; verificar o licenciamento de construcaoou reconstrucao, embargando as que nao estiverem
providas de competente autorizacao ou que estejamem desacordo com o autorizado; embargar construcoes
clandestinas, irregulares ou ilicitas solicitar aautoridade competente a vistoria de obras que lhe parecam em
desacordo com as normas vigentes;verificar a existencia de habite-se nos imoveis construidos, reconstruidos ou que
tenham sofridoalteracoes de ampliacao, transformacao e reducao; fiscalizar as obras e servicos reali ados
emlogradouros publicos no que se refere a licenca exigida pela legislacao especifica; intimar, autuar,interditar,
estabelecer prazos e tomar outras providencias com relacao aos transgressores das leis,normas e regulamentos
concernentes as obras particulares; coletar dados para a atualizacao do cadastrourbanistico do unicipio; verificar a
instalacao e localizacao de moveis, equipamentos, veiculos, utensiliose objetos, de bancas e barracas em
logradouros publicos quanto a permissao para cada tipo de comercio,bem como quanto a observancia de aspectos
esteticos, de ordem e seguranca publica inspecionar ofuncionamento de feiras livres, verificando o cumprimento
das normas relativas a localizacao, ainstalacao, ao horario e a organizacao; verificar a regularidade da exibicao e
utilizacao de anuncios, altofalantese outros meios de publicidade em via publica, bem como a propaganda comercial
afixada emmuros, tapumes e vitrines ou em logradouros publicos verificar o horario de fechamento e abertura
docomercio em geral e de outros estabelecimentos, bem como a observancia das escalas de plantao dasfarmacias;
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verificar a colocacao de andaimes e tapumes nas obras em execucao, reforma ou demolicao,bem como a carga e
descarga de material na via publica verificar o deposito na via publica, de residuosde fabricas e oficinas, restos de
material de construcao, entulhos provenientes de reformas e demolicoes,residuos de casas comerciais, bem como
terra, folhas e galhos dos jardins e quintais particulares,objetivando a desobstruc ao da via publica; analisar e emitir
parecer nos pedidos de demolicao e habite-se;apreender, por infracao, veiculos, mercadorias, animais e objetos
expostos, negociados ouabandonados em ruas e logradouros publicos autuar e apreender as mercadorias por
irregularidades eguarda-las em depositos publicos, devolvendo-as mediante o cumprimento das formalidades
legais,inclusive o pagamento de multas; verificar o licenciamento para realizacao de festas populares em vias
elogradouros publicos; verificar o licenciamento para instalacao de circos e outros tipos de espetaculospublicos
promovidos por particulares, inclusive exigindo a apresentacao de documento deresponsabilidade de engenheiro
devidamente habilitado fiscali ar os terrenos, patios e quintais, para quesejam mantidos livres de mato, agua
estagnada e lixo; fiscalizar as ligacoes de esgoto clandestinas,diretamente em rios, lagos, lagoas e mar fiscali ar,
intimar e autuar os proprietarios ou arrendatarios deterrenos situados em ruas dotadas de meio-fio, que nao estejam
devidamente murados e com arespectiva calcada construida; verificar as violacoes as normas sobre poluicao
sonora uso de bu inas,clubes, boates, alto-falantes, bandas de musica, entre outras; intimar, autuar, estabelecer
prazos e tomaroutras providencias relativas aos transgressores das posturas municipais e da legislac ao
urbanistica;solicitar forca policial para dar cumprimento a ordens superiores, quando necessario; executar
outrasatribuicoes afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b Escolaridade Ensino medio completo
c Conhecimentos de Informatica
6. CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL DE TRIBUTOS
A)Descricao Sintetica: Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislacao tributaria examinar, selecionar e
preparar
elementos
necessarios
a
execucao
da
fiscalizacao
externa.
B) Descricao Analitica: fazer o cadastramento de contribuintes, bemcomo o lancamento, a cobranca e o controle do
recebimento dos tributos; verificar, em estabelecimentoscomerciais, a existe ncia e a autenticidade de livros e
registros fiscais instituidos pela legislacao especifica;verificar os registros de pagamento dos tributos nos
documentos em poder dos contribuintes; verificarBalanc os e Declaracoes de Imposto de Renda, objetivando
comparar as receitas lancadas com asreceitas constantes nas notas fiscais participar da ana lise e julgamento de
processos administrativos emsua area de atuacao emitir parecer em processos de consulta ou qualquer processo
em que for instado ase pronunciar investigar a evasao ou fraude no pagamento dos tributos; verificar a regularidade
dolicenciamento de atividades comerciais, industriais, de prestac ao de servicos das pessoas juridicas eautonomas
e. produtor rural; verificar as licencas de ambulantes e impedir o exercicio desse tipo decomercio por pessoas que
nao possuam a documentacao exigida informar processos referentes aavaliacao de imoveis e pedidos de revisao
de lancamento de tributos; lavrar autos de constatac ao deinfracao e apreensao, bem como termos de inicio e
termino de fiscalizacao e de ocorrencias; propor arealizacao de inqueritos e sindicancias que visem salvaguardar os
interesses da Fazenda Municipal;executar outras atribuicoes afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b Escolaridade Ensino edio Completo
c Conhecimentos de Informatica
7. CATEGORIA FUNCIONAL: IDENTIFICADOR
ATRIBUICOES:
A)Descricao Sintetica O Identificador e o servidor responsavel pela emissao de carteira de identidade, atraves de
convenio com a policia civil. Tem a seu cargo trabalho que consiste em tomar impressoes digitais para fins de
identificacao
civil;
B)Descricao Analitica fa er mensalmente os relatorios de atividades; prestacao de contas das identidades emitidas
ao orgao competente, solicitar material a Policia Civil e outras atividades correlatas a funcao.
a Geral Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Instrucao Ensino edio Completo, acrescido do treinamento para Identificac ao junto a Policia Civil e
conhecimentos de informatica.
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8. C EG
F C
ECNICO EM CONTABILIDADE
ATRIBUICOES:
A)Descricao Sintetica: executar servicos contabeis e interpretar legislacao referente a contabilidade publica;
B)Descricao Analitica: executar a escrituracao analitica de atos ou fatos administrativos; escriturar contas correntes
diversas, organizar boletins de receita e despesas; escriturar, mecanica ou manualmente, livros contabeis; levantar
balancetes patrimoniais e financeiros; conferir balancetes auxiliares e boletos de arrecadacao extrair contas de
devedores do unicipio, examinar processos de prestacao de contas conferir guias de juros de apolice da divida
publica operar com maquinas de contabilidade em geral; examinar empenhos, verificando a classificac ao e a
existencia de saldo nas dotacoes; informar processos relativos a despesa; interpretar legislacao referente a
contabilidade publica efetuar calculos de reavaliacao do ativo e de depreciacao de bens moveis e imoveis
organi ar relatorios relativos as atividades, transcrevendo dados estatisticos e emitindo pareceres executar tarefas
afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissa o.
CONDICOES DE TRABALHO:
a) Geral carga horaria semanal de 40 horas
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade minima de 18 anos.
b) Instrucao formal Ensino edio Tecnico em contabilidade, Completo e habilitacao legal para o exercicio da
profissao de Tecnico em Contabilidade, com registro no Conselho de Regional de Contabilidade.
9. C EG
F C
EC C E
F
TICA
A) Descricao Sintetica: Gerenciar o sistema de banco de dados e a rede de microcomputadores daorganizac ao;
instalar softwares; realizar a manutencao da rede de computadores conectados ao CPD edas redes lo gicas para a
comunicacao entre os equipamentos fa er, diariamente, as co pias de segurancado banco de dados.
B) Descricao Analitica: Prestar assistencia tecnica aos usuarios do sistema de banco de dados e darede de
microcomputadores, instalando softwares e hardwares nos diversos setores da Prefeitura erealizar a manutenc ao
dos mesmos; executar a manutencao das redes de computadores conectados aoCentro de Processamento de
dados; interagir entre a Prefeitura e a companhia telefonica, com afinalidade de manter a comunicacao de dados
entre as Secretarias que utilizam as redesexternas(modem, linhas privadas); providenciar a manutenc ao de
atualizacao do suporte de software ehardware da maquina que suporta o banco de dados executar co pia de
seguranca do banco de dados,diariamente, ao final do expediente normal; contatar com as empresas que prestam
servicos de instalacaoe manutencao das redes eletricas para os computadores(nobreaks);executar outras tarefas
afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b Escolaridade Curso Tecnico de Informatica Completo.
10. CATEGORIA FUNCI
P GRAFO
A) Descricao Sintetica compreende os cargos que se destinam a efetuar levantamentos de
superficies,determinando o perfil, localizacao, dimensoes exatas e configuracao de terrenos, campos e estradas,
parafornecer dados necessarios aos trabalhos de construcao, de exploracao e de elaboracao de mapas.
B) Descricao Analitica reali ar levantamentos topograficos, altimetricos e planialtimetricos, posicionando
emanejando teodolitos, niveis, trenas, bussolas, telemetros e outros aparelhos de medicao, paradeterminar
altitudes, distancias, angulos, coordenadas de nivel e outras caracteristicas da superficieterrestre analisar mapas,
plantas, titulos de propriedade, registros e especificac oes, estudando-os ecalculando as medicoes a serem
efetuadas, para preparar esquemas de levantamento da area emquestao fa er os calculos topograficos
necessarios fornecer dados e subsidios para emissao de certidaode localizacao, bem como efetuar a confrontacao
de imoveis, conferindo as medidas no local econsultando o cadastro da Prefeitura; calcular valores para cobranc a
de obras de melhoria urbana peloscontribuintes, verificando a obra in loco e dividindo seu valor pelo nu mero de
beneficiarios, bem comoinformar estes valores a unidade financeira da Prefeitura para a elaborac ao das guias de
pagamento;analisar as diferencas entre pontos, altitudes e distancias, aplicando formulas, consultando tabelas
eefetuando calculos baseados nos elementos colhidos, para complementar as informacoes registradas;elaborar
esbocos, plantas, mapas e relatorios tecnicos fornecer dados topograficos quanto aoalinhamento ou nivelamento de
ruas para os contribuintes, a fim de orientar a construc ao de casas,estabelecimentos comerciais, entre outros; zelar
pela manutencao e guarda dos instrumentos de trabalho,montando-os e desmontando-os adequadamente, bem
como retificando-os, quando necessario, paraconserva-los nos padroes requeridos; executar outras atribuicoes
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afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b Escolaridade Curso Tecnico de Topografia Completo.
II - ESPECIALISTA E TECNÓLOGOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – (tecnólogo e nível superior)
1. CATEGORIA FUNCIONAL: ADMINISTRADOR
A) Descricao Analitica: De acordo com atividades definidas nos Arts. 2o da Lei no 4.769/1965 e 3o do Regulamento
aprovado pelo Decreto no 61.934/1967). O Administrador, assim como os demais profissionais registrados nos
CRAs exercerao a profissao como profissional liberal ou nao, mediante:
elaboracao de pareceres, relatorios, planos, projetos, laudos;realizacao de pericias, arbitragens, assessoria e
consultoria em geral, pesquisas, estudos, analises, interpretacoes, planejamento, implantacao, coordenacao e
controle de trabalhos exercicio de funcoes de chefia ou direcao, intermediaria ou superior, assessoramento e
consultoria em orgaos, ou seus compartimentos, da Administracao Publica ou de entidades privadas, cujas
atribuicoes envolvam principalmente, a aplicacao de conhecimentos inerentes as tecnicas de
administracao magisterio em materias tecnicas dos campos da Administracao e Organizacao e demais atividades
correlatas ao cargo.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 35 (Trinta e Cinco ) horas. REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18(dezoito) anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Administrac ao,
acrescido do Registro no Conselho de Classe Competente.
2. CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO AGRÔNOMO
ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica compreende os cargos que se destinam a elaborar e supervisionar projetos referentes a
cultivos agricolas e pastos, planejando, orientando e controlando tecnicas de utilizacao de terras, para possibilitar
um maior rendimento e qualidade dos produtos agricolas produ idos no unicipio.
B) Descricao Analitica elaborar metodos e tecnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, efetuando
estudos, experiencias e analisando resultados obtidos, para melhorar a germinacao de sementes, o crescimento de
plantas, a adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das colheitas e outras caracteri sticas dos cultivos agricolas;
estudar os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigacao, adubagem e condicoes climaticas sobre culturas agricolas,
realizando experiencias e analisando seus resultados nas fases da semeadura, cultivo e colheita, para determinar
as tecnicas de tratamento do solo e a exploracao agricola mais adequada a cada tipo de solo e clima elaborar
novos metodos de combate as ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de insetos, e ou aprimorar os ja
existentes, baseando-se em experiencias e pesquisas, para preservar a vida das plantas e assegurar o maior
rendimento possivel do cultivo orientar agricultores e outros trabalhadores agricolas do unicipio sobre sistemas e
tecnicas de exploracao agricola, fornecendo indicacoes, epocas e sistemas de plantio, custo dos cultivos,
variedades a empregar e outros dados pertinentes, para aumentar a producao e conseguir variedades novas ou
melhoradas, de maior rendimento, qualidade e valor nutritivo emitir laudos te cnicos sobre a derrubada e poda de
arvores em vias publicas, pracas, parques e jardins, dentre outros, a fim de garantir a preservac ao ambiental do
unicipio e a seguranca da populacao; realizar outras atribuicoes compativeis com a sua area de atuacao
profissional.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 35 ( Trinta e cinco) horas.
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b Escolaridade Ensino superior especifico completo em Engenharia Agronomica e Registro no Conselho de Classe
Competente.
3. CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO AMBIENTAL
A) Descricao Sintetica: Compete ao engenheiro ambiental o desempenho das atividades 1 a 14 e 18 do art. 1o da
Resolucao no
, de
de junho de
, referentes a administracao, gestao e ordenamento ambientais e ao
monitoramento
e
mitigacao
de
impactos
ambientais.
B) Descricao Analitica Supervisao, coordenacao e orientacao tecnica; estudo, planejamento, projeto e
especificacao estudo da viabilidade tecnico economica; assistencia, assessoria e consultoria; direcao de obra e
servico tecnico vistoria, pericia, avaliacao, arbitramento, laudo e parecer tecnico; desempenho de cargo e funcao
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tecnica ensino, pesquisa, analise, experimentacao, ensaio, divulgacao tecnica e extensao; elaboracao de
orcamento; padronizacao, mensuracao e controle de qualidade; execucao de obra e servico tecnico; Fiscalizacao de
obra e servico tecnico; producao tecnica e especializada; conducao de trabalho tecnico; execucao de desenho
tecnico diagnostico do meio fisico e biologico , procurando prover meios para sua conservacao , educacao,
planejamento, prevencao e protecao dos recursos naturais renovaveis e n a o - renovaveis; desenvolvimento de
atividades associadas a gestao e manejo de residuos e efluentes; planejamento do espac o gerenciamento dos
recursos hidricos desenvolvimento de alternativas de uso dos recursos naturais, estabelecendo padro es educativos
e tecnicos para estimular a convivencia sociedade-nature a compreensao dos aspectos educacionais, tecnologicos,
culturais, eticos e sociais da gestaoambiental, estabelecendo os fundamentos da sustentabilidade; demais
atividades correlatas ao cargo.
CONDICOES DE TRABALHO:
a) Geral Carga horaria semanal de 35 (Trinta e Cinco ) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18(dezoito) anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Engenharia Ambiental, acrescido do Registro no Conselho de Classe
Competente.
4. CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica: compreende os cargos que se destinam a estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia,
bem como coordenar e fiscalizar sua execucao.
B) Descricao Analitica: analisar propostas arquitetonicas, observando seu tipo, estilo proposto, bem como as
condicoes requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando as caracteri sticas do terreno disponivel para a
construcao; elaborar o projeto da construcao, preparando plantas e especificacoes da obra, indicando tipos e
qualidade de materiais, equipamentos e mao-de-obra necessarios e efetuando calculo aproximado dos custos, a fim
de apresenta-lo aos superiores imediatos para a aprovacao; preparar o programa de execucao do trabalho,
elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsidios que se fi erem necessarios, para possibilitar a
orientacao e fiscalizacao do desenvolvimento das obras; dirigir a execuc ao de projetos, acompanhando e orientando
as operacoes a medida que avancam as obras, para assegurar o cumprimento dos pra os e dos padro es de
qualidade e seguranca recomendados; elaborar, dirigir e executar projetos de engenharia civil relativos a vias
urbanas e obras de pavimentacao em geral; acompanhar e controlar a execucao de obras que estejam sob encargo
de terceiros, atestando o cumprimento das especificac oes tecnicas determinadas e declarando o fiel cumprimento
do contrato; participar da fiscalizacao do cumprimento das normas de posturas e obras reali adas no unicipio,
conforme o disposto em legislacao municipal; realizar outras atribuicoes compativeis com sua especializacao
profissional.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 35 (Trinta e cinco) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b Escolaridade Curso superior especifico de Engenharia Civil e Registro no Conselho de Classe Competente.
5. C EG
F C
C LOGO
ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica: planejar e executar pesquisas socio- economicas, culturais e organizacionais da sociedade e
instituicoes comunitarias no ambito municipal, bem como implantar programas no campo sociolo gico;
B) Descricao Analitica promover estudos, pesquisas e ana lises no campo sociologico reali ar estudos tendentes a
identificacao dos fenomenos sociais e comunitarios; colaborar na elaboracao e analise de planos de aplicacao de
recursos, fornecendo dados para o estabelecimento de prioridades; identificar costumes e habitos da populacao
com vistas a elaboracao de projetos de areas de lazer e recreacao planejar, orientar e executar pesquisas na a rea
de preservacao do meio ambiente; participar de equipes multiprofissionais na elaborac ao, analise e implantacao de
projetos com a finalidade de diagnosticar necessidades nas areas basicas de saude, habitacao, educacao, trabalho,
comunicacao, promocao social e outros responsabili ar-se por equipes auxiliares necessarias a execucao das
atividades proprias do cargo executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissa o.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 30 (Trinta ) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18(dezoito) anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Ciencias Sociais e Registro no Conselho de Classe Competente.
6.

CATEGORIA FUNCIONAL: PROCURADOR MUNICIPAL
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A)Descricao Sintetica: Prestar assistência jurídica e judicial à Administração Municipal de Itupiranga, nas ações em
que esta for autora, ré, ou parte interessada, bem como emitir pareceres em processos administrativos, assessorar
os Órgãos da Administração sempre que solicitado, e outras atividades correlatas;

B)Descricao Analitica: Executar atividades relacionadas à assistência jurídica e a defesa judicial
e extrajudicial dos interesses do Município, em processos de pequena complexidade, nas
esferas administrativas e judiciais, bem como subsidiar a tomada de decisões; Representar o
Município, em juízo ou fora dele, nas diversas ações; postular em nome do Município, em juízo,
propondo ou contestando ações, bem como interpondo os recursos cabíveis, solicitando
providências junto ao Judiciário ou Ministério Público, avaliando provas documentais e orais,
realizando audiências trabalhistas, e cíveis, instruindo a parte, e extrajudicialmente, mediando
questões, elaborar pareceres, analisando legislação para atualização e implementação,
assistindo empregados ou entidades ligadas ao Município, assessorando negociações; zelar
pelos interesses do município na manutenção e integridade dos seus bens, emitir pareceres e
elaborar e acompanhar os atos legais.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 20 (vinte) horas semanais
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18(dezoito) anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Direito com Registro na OAB.
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ANEXO II – TABELA DE CARGOS, VAGAS E ESPECIFICAC O DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
AUXILIAR DE APOIO À GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (nível fundamental)
CH

VAGAS

CADASTRO
RESERVA

Cuidador Social

40h

5

5

Motorista

40h

2

1

CATEGORIA FUNCIONAL
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ASSISTENTE DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (nível médio)
CH

VAGAS

CADASTRO
RESERVA

Agente Administrativo

40h

7

3

Orientador Social

40h

06

Técnico de Informática

40h

CATEGORIA FUNCIONAL

01

ESPECIALISTA E TECNÓLOGOS (nível superior)
CH

VAGAS

CADASTRO
RESERVA

Administrador

35h

01

02

Assistente Social

30h

2

2

Educador Físico

30h

Pedagogo

35h

1

02

Psicólogo

35h

03

01

CATEGORIA FUNCIONAL

1

DA ESPECIFICAC O DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS
I - AUXILIAR DE APOIO À GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (nível fundamental)
1. CATEGORIA FUNCIONAL: CUIDADOR SOCIAL
A) Descricao Sintetica: Prevenir situacoes de Riscos as pessoas que estao sob seu cuidado;
B) Descricao Analitica: Zelar pela boa relacao humana com a pessoa idosa; otimizar a qualidade de vida do Idoso
em geral; prevenir situacoes como Vulnerabilidade fisica, emocional, cognitiva, familiar e social; Manter os
Familiares do Idoso presentes e informados; Estabelecer Redes de Contatos no entorno referente ao Idoso;
Construir Relacoes Positivas com Postura Profissional com os Familiares Empregados e outros Cuidadores Equipe
de Saude que atendam o Idoso; Construir Relacoes Positivas com pessoas significativaspara o Idoso Acompanhar
e Auxiliar o Idoso nas visitas ao Supermercado,ao anco, ao Salao de Beleza e em todas as atividades externasque
o Idoso necessite de ajuda; Realizar atividades que envolvam Estimulacao/Recreacao La er como Idoso,
supervisionado pelo Profissional da Saude Planejar, Organi ar e Executar as Atividades de Vida Dia ria – AVDs
Organi ar e anter limpos todos os ambientes que o Idoso utili a, apenas os ambientes que este Idoso utili a
Organi ar e preparar quando necessario, a Alimentacao do Idoso,supervisionado pelo Profissional da Sau de e pelo
Familiar; Auxiliar o Idoso a reali ar a sua Higiene Pessoal diariamente Preparar e inistrar os edicamentos
necessarios ao Idoso, seguindo as Prescricoes edicas pre - estabelecidas; Saber administrar conflitos e impasses
referentes ao Idoso, no geral; Verificar a Frequencia e Acompanhar o Idoso nas Consultas edicas eExames de
rotina, quando necessario; Respeitar e Conhecer a Dinamica do Idoso; Aferir diariamente os Sinais Vitais do
Idoso,desde que esteja capacitado para tal; Obter e Conhecer o Estatuto do Idoso; estar sempre
atualizado/Participar de Oficinas/Reciclagens. orientação, encaminhamento e informação sobre serviços, projetos e
benefícios concedidos aos usuários e seus familiares; acompanhamento nos serviços de educação, saúde e outras
necessárias no dia a dia, bem como aquelas que requerem saídas dos centros de acolhimento; desenvolvimento de
atividades recreativas; atividades de higiene e cuidados básicos aos usuários; zelar pela saúde e integridade dos
pacientes; orientação e auxílio na alimentação e locomoção; acompanhamento e avaliação do processo de
desenvolvimento psicomotor e comportamental do usuário; ministrar medicamentos; prestar primeiros socorros e
pequenos curativos; e dentre outras atividades correlatas.
CONDICOES DE TRABALHO
a) Geral: Carga Horaria semanal de 40 (quarenta) horas
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a Idade inima: 18 anos
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto.
2. CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA
A) Descricao Sintetica compreende os cargos que se destinam a condu ir veiculo motori ado utili adono transporte
de passageiros e cargas dentro do territorio nacional, conservando-os em perfeitascondicoes de aparencia e
funcionamento.
B) Descricao Analitica dirigir automoveis, caminhonetes e demais veiculos leves de transporte depassageiros e
cargas, e outros veiculos enquadrados na categoria “C”, dentro ou fora do unicipio,verificando diariamente as
condicoes de funcionamento do veiculo, antes de sua utilizacao pneus, aguado sistema de arrefecimento, bateria,
nivel de oleo, sinaleiros, freios, embreagem, farois, abastecimentode combustivel, etc.; zelar pela seguranca de
passageiros verificando o fechamento de portas e o uso decintos de seguranc a; verificar se a documentacao do
veiculo a ser utilizado esta completa, bem comodevolve-la a chefia imediata quando do termino da tarefa orientar o
carregamento e descarregamento decargas a fim de manter o equilibrio do veiculo e evitar danos aos materiais
transportados; observar oslimites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura; fazer
pequenos reparosde urgencia manter o veiculo limpo, interna e externamente e em condicoes de uso, levando-o
amanutencao sempre que necessario observar os periodos de revisao e manutencao preventiva doveiculo anotar
em formulario proprio, a quilometragem rodada, viagens reali adas, cargas transportadas,itinera rios percorridos e
outras ocorrencias recolher ao local apropriado o veiculo apos a realizacao doservico, deixando-o corretamente
estacionado e fechado auxiliar no embarque e desembarque depassageiros auxiliar no carregamento e
descarregamento de volumes condu ir os servidores daPrefeitura, em lugar e hora determinados, conforme
itinerario estabelecido ou instrucoes especificas;executar outras atribuicoes afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (Quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitacao.
II - ASSISTENTE DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (nível médio).
1. CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO
ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica: Cargo que tem como atribuicao basica a execucao, sob orientacao superior direta, de
tarefas de apoio tecnico e administrativo nas areas de planejamento, orcamento, financas, recursos humanos,
material, patrimonio, protocolo, arquivo, atividades gerais, atendimento ao pu blico de acordo com o setor em que
atua.
B) Descricao Analitica: apresentar solucao para situacoes novas estabelecer constantes contatos com autoridades
de alta hierarquia municipal planejar em grau auxiliar e reali ar pesquisas preliminares sob supervisa o indireta,
predominantemente tecnica, visando a implementacao das leis, regulamentos e normas referentes a administracao
geral e especifica; chefiar secretarias de unidades da mais alta linha divisional da organizac ao; supervisionar
trabalhos administrativos desenvolvidos por equipes auxiliares Exerce atividades inerentes as funcoes
administrativas e de apoio a trabalhos tecnicos nas areas orcamentaria, contabil, financeira, de pessoal e de
material atende ao publico em geral; instrui processos; efetua controles e calculos; redige documentos e
correspondencias oficiais, opera equipamentos diversos e desenvolve outras atividades de controle administrativo
necessarias a eficacia e eficiencia organizacional.
Elaborar e manter atualizados ficharios e arquivos consultar e
atuali ar arquivos magneticos de dados cadastrais, atraves de terminais eletronicos operar maquina calculadora
elaborar documentos referentes a assentamentos funcionais proceder a classificacao, separacao e distribuicao
deexpedientes, obter informacoes e fornece-las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeicoamento e
implantacao de rotinas, proceder a conferencia dos servicos executados na area de sua competencia,executar
tarefas auxiliares de almoxarifado, controlar o livro de ponto dos trabalhadores, operar ma quinas xerograficas bem
como zelar pela sua manutencao; receber, registrar e encaminhar, com atencao e cortesia o publico ao destino
solicitado; receber correspondencias efetuando encaminhamentos colaborar nas atividades administrativas de
apoio e controle referentes a sua area de atuacao; redigir correspondencia oficial, atas de reunioes e outros
documentos oficiais, submetendo-os a apreciacao superior; Operar microcomputador, digitando documentos,
utili ando programas basicos e aplicativos; manter registro das atividades desenvolvidas, colaborando na
preparacao e elaboracao de relatorios parciais e anuais; participar da elaborac ao de manuais de servico e de
normas de procedimentos Administrativos; realizar levantamento de dados; zelar pela manutenc ao e conservacao
do material, dos equipamentos e do espaco fisico onde exerce suas atividades; executar outras atividades afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
a) Geral Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Instrucao Ensino edio Completo.
c) Qualificacao Curso basico de Informatica e conhecimento tecnico e/ ou administrativo
2. CATEGORIA FUNCIONAL: ORIENTADOR SOCIAL
ATRIBUICOES:
a) Descricao Sintetica Compreende os cargos que se destinam a prestar apoio tecnico as equipes de referencia do
CREAS e do CRAS, dentre outros.
b) Descricao Analítica: Recepcionar e prestar informacoes as familias usuarias do CREAS e do CRAS, servico de
convivencia do idoso, servico de convivencia e fortalecimento de vinculos –SCFV, reali ar busca ativa dos usuarios,
prestar apoio ao trabalho dos tecnicos de nivel superior da equipe de referencia do CREAS e do CRAS e servico de
convivencia do idoso, promover a mediacao dos processos grupais do servico socioeducativo, sob orientacao do
tecnico de referencia do CREAS e do CRAS e do servico de convivencia do idoso, identificando e encaminhando
casos para o servico socioeducativos para familias participar de reunioes sistematicas de planejamento e avaliacao
do processo de trabalho com a equipe de referencia do CREAS e do CRAS; e do servico de convivencia do idoso,
realizar o registro em instrumento proprio de suas acoes, participacao das atividades de capacitacao (ou formacao
continuada) da equipe de referencia do CRAS/CREAS, servico de convivencia do idoso, principal responsavel pela
abordagem social; participar representando o Poder Publico nos Conselhos Municipais de Direitos, desempenhar
outras tarefas correlatas.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Instrucao: Ensino edio.
3 C EG
F C
EC C E
F
TICA
A) Descricao Sintetica: Gerenciar o sistema de banco de dados e a rede de microcomputadores daorganizac ao;
instalar softwares; realizar a manutencao da rede de computadores conectados ao CPD edas redes logicas para a
comunicacao entre os equipamentos fa er, diariamente, as co pias de segurancado banco de dados.
B) Descricao Analitica: Prestar assistencia tecnica aos usuarios do sistema de banco de dados e darede de
microcomputadores, instalando softwares e hardwares nos diversos setores da Prefeitura erealizar a manutenc ao
dos mesmos; executar a manutencao das redes de computadores conectados aoCentro de Processamento de
dados; interagir entre a Prefeitura e a companhia telefonica, com afinalidade de manter a comunicacao de dados
entre as Secretarias que utilizam as redesexternas(modem, linhas privadas); providenciar a manutenc ao de
atualizacao do suporte de software ehardware da ma quina que suporta o banco de dados executar copia de
seguranca do banco de dados, diariamente, ao final do expediente normal; contatar com as empresas que prestam
servicos de instalacaoe manutencao das redes eletricas para os computadores(nobreaks);executar outras tarefas
afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b Escolaridade Curso Tecnico de Informatica Completo.
III - ESPECIALISTA E TECNÓLOGOS ( nível superior)
1. CATEGORIA FUNCIONAL: ADMINISTRADOR
A) Descricao Analitica: De acordo com atividades definidas nos Arts. 2o da Lei no 4.769/1965 e 3o do Regulamento
aprovado pelo Decreto no 61.934/1967). O Administrador, assim como os demais profissionais registrados nos
CRAs exercerao a profissao como profissional liberal ou nao, mediante:
elaboracao de pareceres, relatorios, planos, projetos, laudos;realizacao de pericias, arbitragens, assessoria e
consultoria em geral, pesquisas, estudos, ana lises, interpretacoes, planejamento, implantacao, coordenacao e
controle de trabalhos exercicio de funcoes de chefia ou direcao, intermediaria ou superior, assessoramento e
consultoria em orgaos, ou seus compartimentos, da Administracao Publica ou de entidades privadas, cujas
atribuicoes envolvam principalmente, a aplicacao de conhecimentos inerentes as tecnicas de
administracao magisterio em materias tecnicas dos campos da Administracao e Organizacao e demais atividades
correlatas ao cargo.
CONDICOES DE TRABALHO:
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a Geral Carga horaria semanal de 35 (Trinta e Cinco ) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18(dezoito) anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Administrac ao, acrescido do Registro no Conselho de Classe
Competente.
2. CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE SOCIAL.
A) Descricao Sintetica: planejar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos,
programas e projetos que atendam as necessidades e interesse da populacao municipal.
B) Descricao Analitica elaborar, implementar, executar e avaliar politicas sociais junto a orgaos da Administracao
Publica, direta ou indireta, empresas, entidades e organizac oes populares, inclusive aquelas voltadas a protecao da
crianca e do adolescente; elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do a mbito
de atuacao do Servico Social com participacao da Sociedade Civil; encaminhar provide ncias e prestar orientacao
social a individuos, grupos e a populacao orientar individuos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido
de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; orientar a formac ao
de grupos com objetivo de promover a emancipacao dos individuos planejar, organi ar e administrar beneficios e
Servicos Sociais planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para analise da realidade social e
para subsidiar acoes profissionais; prestar assessoria e consultoria a orgaos da Administracao Publica direta e
indireta, empresas privadas e outras entidades com relacao a planos, programas e projetos do ambito de atuacao
do Servico Social; prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em materia relacionada as politicas sociais no
exercicio e na defesa dos direitos civis, politicos e sociais da coletividade; planejar, organizar e administrar Servic os
Sociais e de Unidade de Servico Social coordenar seminarios, encontros, congressos e eventos assemelhados
sobre assuntos de Servico Social;
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 30 (trinta) horas.
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Servico Social e Registro no respectivo Conselho de Classe.
3. CATEGORIA FUNCIONAL: EDUCADOR FÍSICO
A) Descricao Sintetica: Desenvolver junto as crianças, jovens e adultos, atividades físicas; ensinar técnicas
desportivas; realizar treinamentos especializados de diferentes esportes; instruir acerca os princípios e regras
inerentes a cada um deles; avaliar e supervisionar o preparo físico das crianças, jovens e adultos; acompanhar e
supervisionar as práticas desportivas; elaborar informes técnicos e científicos na área de atividades físicas e do
desporto.
B) Descricao Analitica: Participar das reunioes sistematicas de estudos junto aos programas sociais, acompanhar e
avaliar o desenvolvimento integral dos usua rios, a partir de uma avaliacao diagnostica, cumulativa e processual,
reali ar registros sistematicos dessas avaliacoes por meio de parecer descritivo, evitando estigmati ar os usua rios,
planejar suas acoes com os tecnico considerando as experiencias culturais que a crianca tra para entao ampliar
seus conhecimentos, a partir de atividades ludicas que estimulem a imaginacao, a expressao e a criacao em
diferentes espacos e a socializacao no ambito da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus programas
sociais.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 30 (Trinta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18(dezoito) anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Educacao Fisica.
4. CATEGORIA FUNCIONAL: PEDAGOGO
ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica: Estudar os processos educacionais e as boas práticas para transmitir conhecimento;
acompanhar novas metodologias de ensino e tecnologias, habilidade para entender o outro para conseguir formar
cidadãos conscientes sobre sua responsabilidade com o mundo.
B) Descricao Analitica: Implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento de
projetos
pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância; participar da elaboração,
implementar e coordenar de projetos de recuperação de aprendizagem, aplicar metodologias e técnicas para facilitar
o processo de ensino e aprendizagem. Atuar em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de ensino
para atender as necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. Viabilizar o
trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais,
facilitar o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas. Atuar no contexto
clínico, avaliando as funções cognitivas, motoras e de interação social dos clientes e promovendo a reabilitação das
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funções prejudicadas dos mesmos. Desenvolver outras atividades correlatas.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 35 (trinta e cinco) horas.
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Pedagogia.
C EG
F C
P C LOGO.
ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica: Desenvolver acoes socioeducativas grupais; atendimento psicossocial; prevenc ao
terapeutica das situacoes de sofrimento oriundas do processo so cio economico as quais as familias atendidas estao
expostas, acompanhar o usuario durante o processo de tratamento ou cura, trabalhar o fortalecimento dos usuarios
como sujeitos de direitos e o fortalecimento das politicas publicas.
B) Descricao Analitica: Buscar a promocao de autonomia do sujeito vitimi ado, desenvolvimento de vi nculos
interpessoais; Acolhimento na unidade de protecao social; Acompanhamento individual e familiar; Orientacoes;
Visitas domiciliares e de busca ativa; Facilitacao em Grupos de Convivencias; Facilitacao em Oficinas
Encaminhamentos para a Rede Socio assistencial; Articulacao com outras politicas publicas, Parceria com a
comunidade; desenvolver servicos socioeducativo com familias; Fortalecer as oportunidades que consolidam as
mudancas socioculturais, tais como geracao de renda, mudanca mas relacoes familiares, a superacao de uma
situacao de violacao de direitos Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada individual ou em
grupo, identificando as vulnerabilidades de individuos ou familias e as necessidades de ofertar orientacoes
qualificadas, fundamentados em pressupostos teorico-metodologicos, eticos e legais; articular servicos e recursos
para atendimento, encaminhamento e acompanhamento psicossocial das familias e individuos; desenvolver
atividades socioeducativas de apoio, acolhida, reflexao e participacao, que visem o fortalecimento familiar e a
convivencia comunitaria atendimento psicossocial a familia (acolhimento, entrevistas, orientacao, visitas
domiciliares) sempre com a perspectiva multidisciplinar e levando-se em consideracao a missao e os objetivos do
Servico entre outras atividades voltadas aos objetivos da PNAS SUAS. Elaborar e implantar projetos, oferecer
suporte tecnico ao Orgao Gestor, a coordenacao dos servicos: CRAS, CREAS, SCFV, Abrigo Institucional,
Entidades socio assistenciais, organizar e participar de cursos de capacitacao, encontros, seminarios, palestras,
conferencias, sempre que necessario, representar o Poder Publico nos Conselhos de Direitos. Acompanhar o
processo de formacao profissional do academico por meio da viabilizacao de campo de estagio. Executar outras
tarefas compativeis com as exigencias para o exercicio da funcao.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 35 (Trinta e Cinco) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18(dezoito) anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Psicologia e Registro no Conselho de Classe Competente.
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ANEXO III – TABELA DE CARGOS, VAGAS E ESPECIFICAC O DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

AUXILIAR DE APOIO À SAÚDE (nível fundamental)
CATEGORIA FUNCIONAL
Almoxarife
Artesão
Cuidador Social
Motorista

CH

VAGAS

40h
01
40h
40h
01
40h
06
ASSISTENTE DA SAÚDE PÚBLICA (nível médio)

CATEGORIA FUNCIONAL

CH

VAGAS

40h
13
Agente Comunitario de Saude
40h
10
Agente Administrativo
40h
Maqueiro
30h
40
Tecnico em Enfermagem
30h
01
Técnico em Eletromecânica
40h
01
Tecnico em Informatica
40h
02
Técnico de Farmácia
20h
02
Tecnico em Laboratorio
30h
Técnico em Nutrição
30h
5
Tecnico em Saúde Bucal
40h
Tecnico em Seguranca no Trabalho
ESPECIALISTA E TECNÓLOGOS (nível superior)
CATEGORIA FUNCIONAL

CH

VAGAS

Administrador
Assistente Social
Bioquímico
Biomédico
Educador Físico
Enfermeiro
Engenheiro de Alimentos
Engenheiro Clínico
Engenheiro de Saúde e Seguranca do Trabalho
Farmacêutico
Fisioterapeuta
edico Veterinário
Nutricionista
Odontologo
Pedagogo
Psicologo

35h
30
20h
20h
30h
30h
35h
35h
35h
20h
30
20h
35h
20h
35h
35h

02
01
01
01
14
01
01
01
01
02
01
02
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DA ESPECIFICAC O DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS
I. AUXILIAR DE APOIO À SAÚDE (nível fundamental)
1.

CATEGORIA FUNCIONAL: ALMOXARIFE

A) Descricao Sintetica: Atuar no setor de material e patrimonio; realizar, sob orientacao superior, coleta de
precos, objetivando a aquisicao de bens e servicos em condicoes mais vantajosas para o unicipio;
B) Descricao Analitica: Classificar os pedidos recebidos para aquisicao de materiais, bens e servicos, de
acordo com a natureza e especificacao, preparando o processo relativo aos procedimentos de aquisicao,
observando a legislacao vigente; Acompanhar prazo de entrega de material adquirido ou servico
prestado; Zelar pela manutencao, boa conservacao e guarda do material em estoque e no almoxarifado,
observando condicoes de armazenamento, limpe a, higiene e controle ambiental, a fim de garantir a vida
util desses bens Elaborar mapas de controle de material, preencher boletins referentes a entrada e saida
de material, bem como fichas de prateleira; Fazer levantamento das necessidades de material,
controlando os estoques maximo e minimo e solicitar sua aquisicao, quando necessaria; Manter
atualizado o cadastro de fornecedores de bens e servicos; Providenciar a remessa do material solicitado,
por meio das requisicoes especificas autorizadas pela chefia; Colecionar as requisicoes de material
despachado e a documentacao do material recebido; Fiscalizar o recebimento de material dos
fornecedores, observando as especificacoes do material adquirido, se esta de acordo com o pedido,
solicitando a presenca de profissional especiali ado na area, quando se tratar de material especial
Providenciar o preenchimento dos formularios de inventario com base nos dados de controle de
movimentacao de material; Registrar a baixa de material, observando sua marca, identificacao,
quantidade, modelo, cor, numeracao, responsavel pela guarda e outras caracteristicas que identifiquem o
mesmo no sistema de controle de estoque e patrimonio da instituicao; Auxiliar na identificacao dos bens
permanentes, mantendo controle anual dos bens patrimoniais.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Instrucao: Ensino Fundamental Completo.
2.

CATEGORIA FUNCIONAL: ARTESÃO:

A)Descricao Sintetica: criar e confeccionar produtos artesanais utilizando-se de vários tipos de matérias
primas,. Utilizar de várias técnicas de tratamento, preparação e tranformação das matérias primas.
Finalizar produtos de modo que os mesmos retratem a cultura local e identifiquem seu autor.
B) Descricao Analitica: criar e confeccionar produtos artesanais; confeccionar produtos artesanais;
adquirir matéria prima; finalizar produtos artesanais; demonstrar competências pessoais; preparar matéria
prima; comercializar produtos artesanais, desenvolver outras atividades correlatas.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
3. CATEGORIA FUNCIONAL: CUIDADOR SOCIAL
A) Descricao Sintetica: Prevenir situacoes de Riscos as pessoas que estao sob seu cuidado;
B) Descricao Analitica: Zelar pela boa relacao humana com a pessoa idosa; otimizar a qualidade de vida do Idoso
em geral; prevenir situacoes como Vulnerabilidade fisica, emocional, cognitiva, familiar e social; Manter os
Familiares do Idoso presentes e informados; Estabelecer Redes de Contatos no entorno referente ao Idoso;
Construir Relacoes Positivas com Postura Profissional com os Familiares Empregados e outros Cuidadores Equipe
de Saude que atendam o Idoso; Construir Relacoes Positivas com pessoas significativaspara o Idoso; Acompanhar
e Auxiliar o Idoso nas visitas ao Supermercado,ao anco, ao Salao de Beleza e em todas as atividades externasque
o Idoso necessite de ajuda; Realizar atividades que envolvam Estimulac ao/Recreacao La er como Idoso,
supervisionado pelo Profissional da Sau de; Planejar, Organizar e Executar as Atividades de Vida Diaria – AVDs
Organi ar e anter limpos todos os ambientes que o Idoso utili a, apenas os ambientes que este Idoso utili a
Organi ar e preparar quando necessario, a Alimentacao do Idoso,supervisionado pelo Profissional da Saude e pelo
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Familiar Auxiliar o Idoso a reali ar a sua Higiene Pessoal diariamente Preparar e inistrar os edicamentos
necessarios ao Idoso, seguindo as Prescricoes edicas pre - estabelecidas; Saber administrar conflitos e impasses
referentes ao Idoso, no geral; Verificar a Frequencia e Acompanhar o Idoso nas Consultas edicas eExames de
rotina, quando necessario; Respeitar e Conhecer a Dinamica do Idoso; Aferir diariamente os Sinais Vitais do
Idoso,desde que esteja capacitado para tal; Obter e Conhecer o Estatuto do Idoso; estar sempre
atualizado/Participar de Oficinas/Reciclagens. orientação, encaminhamento e informação sobre serviços, projetos e
benefícios concedidos aos usuários e seus familiares; acompanhamento nos serviços de educação, saúde e outras
necessárias no dia a dia, bem como aquelas que requerem saídas dos centros de acolhimento; desenvolvimento de
atividades recreativas; atividades de higiene e cuidados básicos aos usuários; zelar pela saúde e integridade dos
pacientes; orientação e auxílio na alimentação e locomoção; acompanhamento e avaliação do processo de
desenvolvimento psicomotor e comportamental do usuário; ministrar medicamentos; prestar primeiros socorros e
pequenos curativos; e dentre outras atividades correlatas.
CONDICOES DE TRABALHO
a Geral Carga Horaria semanal de 40 (quarenta) horas
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto.
4. CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA

A) Descricao Sintetica: compreende os cargos que se destinam a condu ir veiculo motori ado utili adono
transporte de passageiros e cargas dentro do territorio nacional, conservando-os em perfeitascondicoes
de aparencia e funcionamento.
B) Descricao Analitica dirigir automoveis, caminhonetes e demais veiculos leves de transporte
depassageiros e cargas, e outros veiculos enquadrados na categoria “C”, dentro ou fora do
unicipio,verificando diariamente as condicoes de funcionamento do veiculo, antes de sua utilizacao:
pneus, aguado sistema de arrefecimento, bateria, nivel de oleo, sinaleiros, freios, embreagem, farois,
abastecimentode combustivel, etc.; zelar pela seguranca de passageiros verificando o fechamento de
portas e o uso decintos de seguranca; verificar se a documentacao do veiculo a ser utili ado esta
completa, bem comodevolve-la a chefia imediata quando do termino da tarefa orientar o carregamento e
descarregamento decargas a fim de manter o equilibrio do veiculo e evitar danos aos materiais
transportados; observar oslimites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e
largura; fazer pequenos reparosde urgencia manter o veiculo limpo, interna e externamente e em
condicoes de uso, levando-o amanutencao sempre que necessario observar os periodos de revisao e
manutencao preventiva doveiculo anotar em formulario proprio, a quilometragem rodada, viagens
reali adas, cargas transportadas,itinerarios percorridos e outras ocorrencias; recolher ao local apropriado
o veiculo apos a realizacao doservico, deixando-o corretamente estacionado e fechado; auxiliar no
embarque e desembarque depassageiros; auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes;
conduzir os servidores daPrefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerario estabelecido ou
instrucoes especificas;executar outras atribuicoes afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (Quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de habilitacao.
II- ASSISTENTE DA SAÚDE PÚBLICA (nível médio)
1.

C

EG

F

C

GE

EC

DE

DE

A) Descricao Analitica O Agente Comunitario de Saude tem como atribuicao o exercicio de atividades de
prevencao de doencas e promocao da saude, mediante acoes domiciliares ou comunitarias, individuais
ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretri es do SUS e sob supervisao do coordenador
do programa; utili ar de instrumentos para diagnostico demografico e socio- cultural da comunidade;
promocao de acoes de educacao para a saude individual e coletiva; registro, para fins exclusivos de
controle e planejamento das acoes de saude, de nascimentos, obitos, doencas e outros agravos a saude
estimulo a participacao da comunidade nas politicas publicas voltadas para a area da saude; realizacao
de visitas domiciliares periodicas para monitoramento de situacoes de risco a familia; e participacao em
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acoes que fortalecam os elos entre o setor saude e outras politicas que promovam a qualidade de vida
desenvolver outras atividades pertinentes a funcao do Agente Comunitario de Saude.
CONDICOES DE TRABALHO:
Carga horaria: 40 (Quarenta) horas semanais.
REQUISITOS PARA INGRESSO DE AGENTE CO UNITARIO DE SAUDE:
a Residir na area da comunidade em que atuar, desde a data da publicacao do Edital do Processo
Seletivo Publico b Haver concluido com aproveitamento curso introdutorio de formacao inicial e
continuado;
c Haver concluido o ensino médio;
d Idade minima de 18 anos.
2.

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO

3.

CATEGORIA FUNCIONAL: MAQUEIRO

ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica: Cargo que tem como atribuicao basica a execucao, sob orientacao superior
direta, de tarefas de apoio tecnico e administrativo nas areas de planejamento, orcamento, financas,
recursos humanos, material, patrimonio, protocolo, arquivo, atividades gerais, atendimento ao publico de
acordo com o setor em que atua.
B) Descricao Analitica: apresentar solucao para situacoes novas; estabelecer constantes contatos com
autoridades de alta hierarquia municipal; planejar em grau auxiliar e realizar pesquisas preliminares sob
supervisao indireta, predominantemente tecnica, visando a implementacao das leis, regulamentos e
normas referentes a administracao geral e especifica; chefiar secretarias de unidades da mais alta linha
divisional da organizacao; supervisionar trabalhos administrativos desenvolvidos por equipes auxiliares
Exerce atividades inerentes as funcoes administrativas e de apoio a trabalhos tecnicos nas areas
orcamentaria, contabil, financeira, de pessoal e de material atende ao publico em geral; instrui processos
efetua controles e calculos; redige documentos e correspondencias oficiais, opera equipamentos diversos
e desenvolve outras atividades de controle administrativo necessarias a eficacia e eficiencia
organizacional.
Elaborar e manter atuali ados ficharios e arquivos consultar e atuali ar arquivos
magneticos de dados cadastrais, atraves de terminais eletronicos operar maquina calculadora elaborar
documentos referentes a assentamentos funcionais proceder a classificacao, separacao e distribuicao
deexpedientes, obter informacoes e fornece-las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeicoamento
e implantacao de rotinas, proceder a conferencia dos servicos executados na area de sua
competencia,executar tarefas auxiliares de almoxarifado, controlar o livro de ponto dos trabalhadores,
operar maquinas xerograficas bem como zelar pela sua manutencao; receber, registrar e encaminhar,
com atencao e cortesia o publico ao destino solicitado; receber correspondencias efetuando
encaminhamentos colaborar nas atividades administrativas de apoio e controle referentes a sua area de
atuacao; redigir correspondencia oficial, atas de reunioes e outros documentos oficiais, submetendo-os a
apreciacao superior Operar microcomputador, digitando documentos, utili ando programas basicos e
aplicativos; manter registro das atividades desenvolvidas, colaborando na preparacao e elaboracao de
relatorios parciais e anuais; participar da elaboracao de manuais de servico e de normas de
procedimentos Administrativos; realizar levantamento de dados; zelar pela manutencao e conservacao do
material, dos equipamentos e do espaco fisico onde exerce suas atividades; executar outras atividades
afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Instrucao Ensino edio Completo.
c) Qualificacao Curso basico de Informatica e conhecimento tecnico e/ ou administrativo
ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica:
Transportar pacientes em maca ou cadeira de rodas entre os ambientes para atendimento,
realização de exames laboratoriais ou de imagem, cirurgias e afins; Recepcionar o paciente, conferir a
identificação
pessoal
e
a
documentação
indicando
os
recursos adequados para o transporte zelando pela sua segurança e integridade; aguardar o final dos
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exames ou procedimentos para conduzir o paciente ao local indicado; zelar pelo bom estado do
equipamento
utilizado
para
o
transporte
solicitando
manutenção
quando necessário bem como cuida de sua higienização, conforme protocolo específico; realizar demais
atividades inerentes ao cargo
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Instrucao Ensino edio
4.

C

EG

F

C

ECNICO EM ENFERMAGEM

5.

C

EG

F

C

ECNICO EM ELETROMECÂNICA

A) Descricao Sintetica: compreende os cargos que se destinam a executar tarefas auxiliares de medicose
enfermeiros em suas atividades especificas, atendendo as necessidades de pacientes e doentes.
B) Descricao Analitica: prestar, sob orientacao do medico ou enfermeiro, servicos tecnicos
deenfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais
dospacientes, observando a pulsacao e utili ando aparelhos de ausculta e pressao; efetuar
curativosdiversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientacao medica
orientar apopulacao em assuntos de sua competencia; preparar e esterilizar material, instrumental,
ambientes eequipamentos para a realizacao de exames, tratamentos e intervencoes cirurgicas auxiliar o
medico empequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessario,
conformeinstrucoes recebidas participar de programas educativos de saude que visem motivar e
desenvolveratitudes e habitos sadios em grupos especificos da comunidade (criancas, gestantes e
outros); controlar oconsumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nivel de
estoque para controle e solicitacao de reposicao e exercer outras atividades afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 30 (Trinta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b Escolaridade Curso de Tecnico em Enfermagem e registro no COREN.
A) Descricao Sintetica: Planejar, executar e participar da elaboração de projetos eletromecânicos de
máquinas, equipamentos e instalações. Usinar peças e interpretar esquemas de montagem e desenhos
técnicos. Montar máquinas e realizar manutenção eletromecânica de máquinas, equipamentos
e instalações.
.B) Descricao Analitica: Participar da elaboração de projetos e máquinas, equipamentos e
instalações:Auxiliar nas especificações do projeto; avaliar características do local de implantação de
máquinas, equipamentos e instalações; elaborar desenhos técnicos de máquinas, equipamentos e
instalações de acordo com normas técnicas; consultar normas de ergonomia e segurança do trabalho de
acordo com as características do projeto; auxiliar na especificação de componentes eletromecânicos do
projeto; listar materiais necessários para a execução do projeto; elaborar esquema de instalação de
máquinas, equipamentos e instalações; colaborar na elaboração do orçamento; elaborar relatórios de
custo-benefício para análise técnico-financeira do projeto. Planejar a execução do projeto: Interpretar o
projeto; elaborar plano de trabalho para a fabricação de componentes eletromecânicos; definir etapas de
produção a serem executadas; relacionar pessoas e equipamentos para a execução do projeto; elaborar
cronograma de atividades; Identificar a necessidade de dispositivos e ferramentas para melhoria dos
recursos produtivos. Usinar peças: Interpretar desenhos técnicos das peças a serem usinadas; preparar
local de trabalho; pre-parar máquinas para usinagem de peças conforme o projeto; verificar dimensões da
matéria-prima para usinagem conforme o projeto; operar máquinas para usinagem de peças; inspeci-onar
dimensões das peças usinadas; Verificar o acabamento das peças usinadas.
Montar máquinas, equipamentos e instalações: Interpretar esquemas de montagem de máquinas,
equipamentos e instalações; preparar o local para montagem de máquinas, equipamentos e instalações;
selecionar componentes eletromecânicos, ferramentas e instrumentos para a montagem; montar os
componentes do produto; avaliar etapas da montagem; testar o funcionamento do produto após a
montagem. Realizar manutenção de máquinas, equipamentos e instalações: Participar na elaboração de
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planos de manutenção; estabelecer condições de segurança para executar a manutenção; interpretar
instruções de manutenção; selecionar ferramentas e instrumentos para realizar a manutenção; identificar
as causas de defeitos em máquinas, equipamentos e instalações; listar peças danificadas; especificar
componentes para reposição; definir a alternativa a ser seguida para o conserto; substituir componentes
danificados; testar funcionamento do equipamento após o conserto; atualizar registros de manutenção de
máquinas, equipamentos e instalações; modernizar máquinas, equipamentos e instalações; inspecionar
máquinas, equipamentos e instalações. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de complexidade associado ao ambiente organizacional.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico+ Registro no Conselho
competente.
6.

C

EG

F

C

EC C E

F

TICA

7.

C

EG

F

C

ECNICO EM FARMÁCIA

A) Descricao Sintetica: Gerenciar o sistema de banco de dados e a rede de microcomputadores
daorganizacao; instalar softwares; realizar a manutencao da rede de computadores conectados ao CPD
edas redes logicas para a comunicacao entre os equipamentos fa er, diariamente, as copias de
segurancado banco de dados.
B) Descricao Analitica: Prestar assistencia tecnica aos usuarios do sistema de banco de dados e darede
de microcomputadores, instalando softwares e hardwares nos diversos setores da Prefeitura erealizar a
manutencao dos mesmos; executar a manutencao das redes de computadores conectados aoCentro de
Processamento de dados; interagir entre a Prefeitura e a companhia telefonica, com afinalidade de
manter a comunicacao de dados entre as Secretarias que utilizam as redesexternas(modem, linhas
privadas); providenciar a manutencao de atualizacao do suporte de software ehardware da maquina que
suporta o banco de dados executar copia de seguranca do banco de dados, diariamente, ao final do
expediente normal; contatar com as empresas que prestam servicos de instalacaoe manutencao das
redes eletricas para os computadores(nobreaks);executar outras tarefas afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b Escolaridade Curso Tecnico de Informatica Completo.
A) Descricao Sintetica: Efetuar manutenção de rotina; controlar estoques; documentar atividades e
procedimentos; trabalhar de acordo com as boas práticas de manipulação e dispensação;
atender clientes, dentre outras.
B) Descricao Analitica: encaminhar para descarte o material contaminado; higienizar local de trabalho;
solicitar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos; conferir embalagens; efetuar trocas de
produtos; encaminhar produtos vencidos aos orgãos competentes; fazer pedidos; repor estoques de
medicamentos; assinar ficha técnica de assistência diária; assumir responsabilidade técnica pela
drogaria; controlar condições de armazenamento e prazos de validade; documentar aplicação de
injetáveis; documentar dispensação de medicamentos; listar manutenções de rotina; registrar compra e
venda de medicamentos de controle especial; registrar entrada e saída de estoques; relacionar produtos
vencidos; aplicar técnicas de segurança e higiene pessoal; cumprir prazos estabelecidos; seguir
procedimentos operacionais padrões; separar material para descarte; utilizar equipamento de proteção
individual (EPI); carimbar receita na substituição do ético pelo genérico ou similar; dispensar
medicamentos; interpretar receitas; orientar consumidores sobre uso correto, reações adversas e
conservação dos medicamentos; realizar farmacovigilância; separar medicamentos em drogarias
hospitalares; sugerir genéricos e similares; desenvolver outras atividades correlatas.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
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a Idade inima: 18 anos.
b Escolaridade Curso de Tecnico de Farmácia, acrescido do registro profissional.
8.

C

EG

F

C

EC C E

RIO

A) Descricao Sintetica compreende os cargos que se destinam a desenvolver atividades tecnicas
delaboratorio, reali ando exames atraves da manipulacao de aparelhos de laboratorio e por outros
meios,para possibilitar o diagnostico, o tratamento ou a prevencao de doencas.
B) Descricao Analitica efetuar a coleta de material, empregando as tecnicas e os
instrumentosadequados; manipular substancias quimicas, fisicas e biologicas, dosando-as conforme
especificacoes,para a realizacao dos exames requeridos reali ar exames hematologicos, coprologicos,
de urina e outros,aplicando tecnicas especificas e utilizando aparelhos e reagentes apropriados, a fim de
obter subsidiospara diagnosticos clinicos registrar resultados dos exames em formularios especificos,
anotando osdados e informacoes relevantes, para possibilitar a acao medica; zelar pela conservacao
dosequipamentos que utiliza; controlar o material de consumo do laboratorio, verificando o nivel de
estoquepara, oportunamente, solicitar ressuprimento; executar outras atribuicoes afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 20 (Vinte) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade inima: 18 anos.
b Escolaridade Curso de Tecnico em Laboratorio, acrescido do registro profissional.
9.

C

EG

F

C

ECNICO EM NUTRIÇÃO

10. C

EG

F

C

ECNICO EM SAÚDE BUCAL

A) Descricao Sintetica: providenciar alimentação adequada para os pacientes, sob orientação do
Nutricionista; verificar prescrição dietética, quando delegada pelo nutricionista; acompanhar a distribuição
das refeições aos pacientes; auxiliar na supervisão da produção de refeições; participar de programas de
treinamento; executar outras atividades de interesse da área.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 30 (trinta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de Ensino Médio e certificado
de conclusão de curso técnico de Nutrição e Dietética, expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo órgão próprio do sistema de ensino.
A) Descricao Sintetica: Planejar trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de
prótese e em órgãos públicos de saúde. Previnir doença bucal participando de programas de promoção à
saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal.
B) Descricao Analitica: os técnicos em saúdebucal (tsb) atuam em clínicas privadas e, majoritariamente,
nos serviços odontológicosmunicipais, estaduais e federais, sob supervisão de cirurgiões dentistas, em
horáriosirregulares. orientam a população e os pacientes sobre a prevenção e tratamento dasdoenças
bucais. os auxiliares em saúde bucal exercem atividades de apoio ao tsb e aocirurgião dentista,
trabalham em locais fechados, podem permanecer em posições des confortáveis, durante longos
períodos.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 30 (Vinte) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b Escolaridade Curso de Tecnico de Saúde Bucal a, acrescido da habilitacao legal para o exercicio da
profissao.
III - ESPECIALISTA E TECNÓLOGOS (nível superior)
1.

CATEGORIA FUNCIONAL: ADMINISTRADOR

A) Descricao Analitica: De acordo com atividades definidas nos Arts. 2o da Lei no 4.769/1965 e 3o do
Regulamento aprovado pelo Decreto no 61.934/1967). O Administrador, assim como os demais
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profissionais registrados nos CRAs exercerao a profissao como profissional liberal ou nao, mediante: elaboracao de pareceres, relatorios, planos, projetos, laudos;realizacao de pericias, arbitragens,
assessoria e consultoria em geral, pesquisas, estudos, analises, interpretacoes, planejamento,
implantacao, coordenacao e controle de trabalhos exercicio de funcoes de chefia ou direcao,
intermediaria ou superior, assessoramento e consultoria em orgaos, ou seus compartimentos, da
Administracao Publica ou de entidades privadas, cujas atribuicoes envolvam principalmente, a aplicacao
de conhecimentos inerentes as tecnicas de administracao magisterio em materias tecnicas dos campos
da Administracao e Organizacao e demais atividades correlatas ao cargo.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 35 (Trinta e Cinco ) horas. REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18(dezoito) anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Administracao,
acrescido do Registro no Conselho de Classe Competente.
2.

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE SOCIAL.

3.

C

A) Descricao Sintetica: planejar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos,
pesquisas, planos, programas e projetos que atendam as necessidades e interesse da populacao
Municipal.
B) Descricao Analitica elaborar, implementar, executar e avaliar politicas sociais junto a orgaos da
Administracao Publica, direta ou indireta, empresas, entidades e organizacoes populares, inclusive
aquelas voltadas a protecao da crianca e do adolescente; elaborar, coordenar, executar e avaliar planos,
programas e projetos que sejam do ambito de atuacao do Servico Social com participacao da Sociedade
Civil; encaminhar providencias e prestar orientacao social a individuos, grupos e a populacao orientar
individuos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; orientar a formacao de grupos com objetivo de
promover a emancipacao dos individuos planejar, organi ar e administrar beneficios e Servicos Sociais
planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para analise da realidade social e para
subsidiar acoes profissionais; prestar assessoria e consultoria a orgaos da Administracao Publica direta e
indireta, empresas privadas e outras entidades com relacao a planos, programas e projetos do ambito de
atuacao do Servico Social prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em materia relacionada as
politicas sociais no exercicio e na defesa dos direitos civis, politicos e sociais da coletividade; planejar,
organizar e administrar Servicos Sociais e de Unidade de Servico Social coordenar seminarios,
encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Servico Social;
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 30 (trinta) horas.
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Servico Social e Registro no respectivo Conselho de
Classe.
EG

F

C

MICO

ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica compreende os cargos que se destinam as atividades de analises clinicas.
ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica:
B) Descricao Analitica Executar tarefas relacionadas com as analises clinicas de substancias, valendo-se
de tecnicas especificas; Planejar, organizar e administrar servicos gerais e especificos da Farmacia
ioquimica Preparar relatorios, documentos e pareceres de sua area de especialidade Participar de
reunioes administrativas e cientificas e de equipes multidisciplinares; Coordenar o trabalho de realizacao
de exames laboratoriais Orientar os tecnicos de laboratorio em suas funcoes de coleta, analise clinica,
hematologica e imunologica Executar outras tarefas de mesma nature a e nivel de dificuldade.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 20 (vinte) horas.
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
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b Escolaridade Ensino superior completo em ioquimica.
4.

CATEGORIA FUNCIONAL: BIOMÉDICO

ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica:
B) Descricao Analitica: analisam amostras de materiais biológicos, bromatológicos e ambientais. Para
tanto coletam e preparam amostras e materiais. Selecionam equipamentos e insumos, visando o melhor
resultado das análises finais para posterior liberação e emissão de laudos. Desenvolvem pesquisas
técnico-científicas. Atuam em bancos de sangue e de células tronco hematopoiéticas. Operam
equipamentos de diagnósticos por imagem e de radioterapia. Participam na produção de vacinas,
biofármacos e reagentes. Executam reprodução assistida e circulação extracorpórea. Podem prestar
assessoria e consultoria técnico-científica. Trabalham seguindo normas e procedimentos de boas práticas
específicas de sua área de atuação.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 20 (vinte) horas.
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Biomedicina.
5.

CATEGORIA FUNCIONAL: EDUCADOR FÍSICO

6.

CATEGORIA FUNCIONAL: ENFERMEIRO.

A) Descricao Sintetica: Desenvolver junto as crianças, jovens e adultos, atividades físicas; ensinar
técnicas desportivas; realizar treinamentos especializados de diferentes esportes; instruir acerca os
princípios e regras inerentes a cada um deles; avaliar e supervisionar o preparo físico das
crianças,
jovens e adultos; acompanhar e supervisionar as práticas desportivas; elaborar informes técnicos e
científicos na área de atividades físicas e do desporto.
B) Descricao Analitica Participar das reunioes sistematicas de estudos junto aos programas de sa de,
acompanhar e avaliar o desenvolvimento integral dos usuarios, a partir de uma avaliacao diagnostica,
cumulativa e processual, reali ar registros sistematicos dessas avaliacoes por meio de parecer descritivo,
evitando estigmati ar os usuarios, planejar suas acoes junto com os
tecnicos de saúde considerando
as experiencias destes, e desenvolver outras atividades
correlatas.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 30 (Trinta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18(dezoito) anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Educacao Fisica.
ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica: compreende os cargos que se destinam a planejar, organizar, supervisionar e
executar os servicos de enfermagem em unidades de saude e assistenciais, bem como participar da
elaboracao e execucao de programas de saude publica.
B) Descricao Analitica elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e analise das
necessidades prioritarias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os servicos
de enfermagem, atuando tecnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrao de
assistencia; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execucao de programas de
saude publica e no atendimento aos pacientes e doentes; supervisionar e orientar os servidores que
auxiliem na execucao das atribuicoes tipicas da classe controlar o padrao de esterilizacao dos
equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfeccao dos locais onde se
desenvolvem os servicos medicos e de enfermagem; realizar outras atribuicoes compativeis com sua
especializacao profissional.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 30(trinta) horas.
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Enfermagem e Registro no Conselho de Classe
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Competente.
7.

CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO DE ALIMENTOS

ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica: cuida das características químicas e físicas dos itens alimentícios, bem como dos
processos referentes à produção, estocagem, manipulação, acondicionamento, conservação e garantia
da qualidade dos produtos.
B) Descricao Analitica: desenvolvem produtos e processos da área de produção de alimentos,
controlando sua qualidade. Gerenciam processos e elaboram projetos de produção de alimentos.
Coordenam equipes e podem prestar consultoria, assessoria e assistência técnica. Responsável por
participar por todo o processo de fabricação de um alimento. Seja na pesquisa de novos produtos e seus
ingredientes, até a definição das embalagens e armazenagens desses alimentos industrializados prontos.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 35 (trinta e cinco) horas.
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Engenharia de Alimentos e registro no respectivo conselho
de classe.
8.

CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO CLÍNICO

9.

CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO.

ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica: trabalha em Hospitais, clínicas, ou empresas no setor de saúde sendo
responsável por todo o ciclo de vida da tecnologia e manutenção dos equipamentos médico-hospitalares.
Participa do processo de aquisição, recebimento, testes de aceitação, treinamento, manutenção,
alienação e todos os assuntos referentes aos equipamentos. Gerencia tecnologias de saúde, durante
todo o ciclo de vida.
B) Descricao Analitica: tem a responsabilidade de capacitar e treinar os funcionários técnicos para a
utilização de ferramentas necessárias, além disso o Engenheiro Clínico também é responsável pelo
recebimento de equipamentos e realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos. Preventivas:
conta com o uso de cálculos estatísticos para conhecer o momento certo para fazer uma verificação do
funcionamento e assim evitar que problemas possam aparecer futuramente; Corretivas: nesse caso, o
conserto é realizado apenas após a quebra de um equipamento.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 35 (trinta e cinco) horas.
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:
a) Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Engenharia Clínica e registro no respectivo conselho de
classe.
ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica: supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de
Segurança do Trabalho.
B) Descricao Analitica: efetuar análises de projetos a serem implantados juntamente com outras técnicas,
a fim de recomendar alterações e, assim, eliminar ou minimizar os riscos de acidentes ou doenças
ocupacionais. Controlam perdas de processos, produtos e serviços ao identificar, determinar e analisar
causas de perdas, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas. desenvolvem, testam e
supervisionam sistemas, processos e métodos produtivos, gerenciam atividades de segurança do
trabalho e do meio ambiente, planejam empreendimentos e atividades produtivas e coordenam equipes,
treinamentos e atividades de trabalho.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 35 (trinta e cinco) horas.
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Engenharia de Segurança no Trabalho e registro no
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respectivo conselho de classe.
10. CATEGORIA FUNCIONAL: FARMACEUTICO.

ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica: atividades que envolvam manipulacao farmaceutica e o aviamento de receitas
medicas.
B) Descricao Analitica: executar a manipulacao farmaceutica e o aviamento de receitas medicas; controlar
a requisicao e guarda de medicamentos organi ar e atuali ar ficharios de produtos farmaceuticos,
quimicos e biologicos, mantendo registro permanente do estoque de drogas participar de estudos e
pesquisas microbiologicas e imunologicas quimicas, fisico-quimicas e fisicas; colaborar na realizacao de
estudos e pesquisas farmacodinamicas e de estudos toxicologicos; manter colecoes de culturas
microbianas-padrao; analisar os efeitos de substancias adicionadas aos alimentos; realizar estudos e
pesquisas sobre efeitos dos medicamentos; detectar e identificar substancias toxicas efetuar analises
clinicas; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; executar
outras tarefas afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
a) Geral Carga horaria semanal de 20 (vinte) horas.
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b Escolaridade Ensino superior especifico completo em Farmacia e Registro no Conselho de Classe
Competente.
11. CATEGORIA FUNCIONAL: FISIOTERAPEUTA

ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica compreende os cargos que se destinam tratar de lesoes, restaurar e conservar a
integridade fisica do paciente B) Descricao Analitica E o profissional que ajuda a restabelecer
deficiencias musculares, recupera dificuldades motoras que estejam associadas a problemas fisicos ou
mentais. E quem define que tipo de tecnica deve ser aplicada no paciente para a recuperacao fisica dele,
seja aplicacao de massagens, recursos mecanicos, agentes naturais como agua, ar, lu , pressao, entre
outros.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 30 (trinta ) horas.
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b Escolaridade Ensino superior especifico completo em Fisioterapia e Registro no Conselho de Classe
Competente.
12. C

EG

F

C

ED C
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ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica Atividade de nivel superior, de grande complexidade, envolvendo a execucao
detrabalhos relacionados com estudos e projetos pertinentes a biologia e patologia animais, a
defesasanitaria, protecao e desenvolvimento da pecuaria e a fiscalizacao de produtos de origem animal.
B) Descricao Analitica Orientar e desenvolver programas que envolvam praticas concernentes a
defesasanitaria animal e a aplicacao de medidas de saude publica no tocante as doencas de
animaistransmissiveis ao homem exercer a clinica veterinaria em todas as suas modalidades; fazer
inspecao,sob o ponto de vista sanitario e tecnologico, nos locais que se utilizam de produtos de origem
animal reali ar trabalhos ligados a biologia geral, a oologia, a zootecnia, bem como a bromatologia
animal;participar do planejamento e execucao de atividades dirigidas a erradicacao de zoonoses;
promovermedidas de controle contra a brucelose, tuberculose, febre aftosa e outras doencas; orientar e
coordenaros servicos de politica sanitaria animal; atestar a sanidade de animais e de produtos de origem
animal emsuas fontes de producao ou de manipulacao; participar da execucao de programas de extensao
rural comvistas a utilizacao dos conhecimentos sobre patologia animal, obtidos pela pesquisa; orientar,
coordenar esupervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras tarefas
afins.
CONDICOES DE TRABALHO:
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a Geral Carga horaria semanal de 20 (vinte) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b Escolaridade Ensino superior especifico completo em edicina Veterinaria e Registro no Conselho de
ClasseCompetente.
13. CATEGORIA FUNCIONAL : NUTRICIONISTA.

ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica: compreende os cargos que se destinam a pesquisar, elaborar, coordenar e
controlar os programas e servicos de nutricao nas diversas unidades da Prefeitura, bem como para a
populacao do unicipio.
B) Descricao Analitica identificar e analisar habitos alimentares e deficiencias nutritivas nos individuos,
bem como compor cardapios especiais visando suprir as deficiencias diagnosticadas; elaborar programas
de alimentacao basica para os estudantes da rede escolar municipal, para as criancas das creches, para
as pessoas atendidas nos postos de saude e nas demais unidades de assistencia medica e social da
Prefeitura; acompanhar a observancia dos cardapios e dietas estabelecidos, para analisar sua eficiencia;
supervisionar os servicos de alimentacao promovidos pela Prefeitura, visitando sistematicamente as
unidades, para o acompanhamento dos programas e averiguacao do cumprimento das normas
estabelecidas elaborar cardapios balanceados e adaptados aos recursos disponiveis para os programas
assistenciais desenvolvidos pela Prefeitura; planejar e executar programas que visem a melhoria das
condicoes de vida da comunidade de baixa renda no que se refere a difundir habitos alimentares mais
adequados, de higiene e de educacao do
consumidor participar do planejamento da area fisica de co inhas, depositos, refeitorios e copas dos
orgaos municipais, aplicando principios concernentes a aspectos funcionais e esteticos, visando
racionalizar a utilizacao dessas dependencias elaborar previsoes de consumo de generos alimenticios e
utensilios, calculando e determinando as quantidades necessarias a execucao dos servicos de nutricao,
bem como estimando os respectivos custos; emitir parecer nas licitacoes para aquisicao de generos
alimenticios, utensilios e equipamentos necessarios para a realizacao dos programas; participar das
atividades do Sistema de Vigilancia Alimentar; realizar outras atribuicoes compativeis com sua
especializacao profissional
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 35 (Trinta e cinco) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Nutricao e Registro no Conselho de Classe Competente.
14. C
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D
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ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica compreende os cargos que se destinam a executar e coordenar os trabalhos
relativos a diagnostico, prognostico e tratamento de afeccoes de tecidos moles e duros da boca e regiao
maxilo facial, utili ando processos laboratoriais, radiograficos, citologicos e instrumentos adequados, para
manter ou recuperar a saude bucal.
B) Descricao Analitica examinar os tecidos duros e moles da boca e a face no que couber ao Dentista,
utili ando instrumentais ou equipamentos odontologicos por via direta, para verificar patologias dos
tecidos moles e duros da boca; identificar as afeccoes quanto a extensao e a profundidade, utili ando
instrumentos especiais, radiologicos ou outra forma de exame complementar para estabelecer
diagnostico, prognostico e plano de tratamento aplicar anestesias topicas ou quaisquer outros tipos
regulamentados pela CFO, para promover conforto e facilitar a execucao do tratamento promover a
saude bucal quer no ambito do Posto Unidade de saude quer no meio externo, atraves da participacao
direta com conferencias e palestras sobre os varios aspectos da odontologia, notadamente a preventiva
extrair rai es e dentes, quando nao houver condicoes tecnicas e/ou materiais de tratamento conservador;
efetuar remocao de tecido cariado e restauracao dentaria, utilizando instrumentos, aparelhos e materiais
tecnicamente adequados, para restabelecer a forma e a funcao do dente; executar a remocao mecanica
da placa dental e do calculo ou tartaro supra e subgengival, utilizando-se de meios ultra-sonicos ou
manuais prescrever ou administrar medicamentos, para auxiliar no tratamento coordenar, supervisionar
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ou executar a coleta de dados sobre o estado clinico dos pacientes, lancando-os em fichas individuais,
para acompanhar a evolucao do tratamento; orientar e zelar pela preservacao e guarda de aparelhos,
instrumental ou equipamento utilizado em sua especialidade, observando sua correta utilizacao; elaborar,
coordenar e executar programas educativos e de atendimento odontologico preventivo voltados
principalmente para a comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino;
realizar outras atribuicoes compativeis com sua especializacao profissional.
CONDICOES DE TRABALHO:
a) Geral Carga horaria semanal de 20 (vinte) horas.
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Odontologia e Registro no Conselho de Classe
Competente.
15. CATEGORIA FUNCIONAL: PEDAGOGO.

ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica: Estudar os processos educacionais e as boas práticas para transmitir
conhecimento; acompanhar novas metodologias de ensino e tecnologias, habilidade para entender o
outro para conseguir formar cidadãos conscientes sobre sua responsabilidade com o mundo.
B) Descricao Analitica: Implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento de projetos
pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância; participar da
elaboração, implementar e coordenar de projetos de recuperação de aprendizagem, aplicar metodologias
e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuar em cursos acadêmicos e/ou
corporativos em todos os níveis de ensino para atender as necessidades dos alunos, acompanhando e
avaliando os processos educacionais. Viabilizar o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos
de participação em programas e projetos educacionais, facilitar o processo comunicativo entre a
comunidade escolar e as associações a ela vinculadas. Atuar no contexto clínico, avaliando as funções
cognitivas, motoras e de interação social dos clientes e promovendo a reabilitação das funções
prejudicadas dos mesmos. Desenvolver outras atividades correlatas.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 35 (trinta e cinco) horas.
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:
a Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Pedagogia.
16. C
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ATRIBUICOES:
A) Descricao Sintetica: compreende os cargos que se destinam a aplicar conhecimentos no campo da
Psicologia para o planejamento, orientacao e execucao de atividades nas areas clinica, educacional, do
trabalho e social.
B) Descricao Analitica:
Quando na area da psicologia da saude: estudar e avaliar individuos que apresentam disturbios psiquicos
ou problemas de comportamento social, elaborando e aplicando tecnicas psicologicas apropriadas, para
orientar-se no diagnostico e tratamento desenvolver trabalhos psicoterapicos, a fim de restabelecer os
padroes desejaveis de comportamento e relacionamento humano;
articular-se com equipe
multidisciplinar, para elaboracao e execucao de programas de assistencia e apoio a grupos especificos de
pessoas; atender aos pacientes da rede municipal de saude, avaliando-os e empregando tecnicas
psicologicas adequadas, para tratamento terapeutico; prestar assistencia psicologica, individual ou em
grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as situacoes resultantes de
enfermidades, e de alteracoes comportamentais; reunir informacoes a respeito de pacientes, levantando
dados psicopatologicos, para fornecer aos medicos subsidios para diagnostico e tratamento de
enfermidades.
Quando na area da psicologia do trabalho: exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal
da Prefeitura, participando da elaboracao, do acompanhamento e da avaliacao de programas; participar
do processo de selecao de pessoal, empregando metodos e tecnicas da psicologia aplicada ao trabalho
estudar e desenvolver criterios visando a realizacao de analise ocupacional, estabelecendo os requisitos
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minimos de qualificacao psicologica necessaria ao desempenho das tarefas das diversas classes
pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura; realizar pesquisas nas diversas unidades da
Prefeitura, visando a identificacao das fontes de dificuldades no ajustamento e demais problemas
psicologicos existentes no trabalho, propondo medidas preventivas e corretivas julgadas convenientes;
estudar e propor solucoes para a melhoria de condicoes ambientais, materiais e locais do trabalho
assistir ao servidor com problemas referentes a readaptacao ou reabilitacao profissional por alteracao ou
modificacao da capacidade de trabalho, inclusive orientando-o sobre suas relacoes empregaticias;
receber, orientar e desenvolver projetos de capacitacao em servico para os servidores recem ingressos
na Prefeitura, acompanhando a sua integracao a funcao que ira exercer e ao seu grupo de trabalho;
desenvolver outras atividades correlatas.
CONDICOES DE TRABALHO:
a Geral Carga horaria semanal de 35 (Trinta e Cinco) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a Idade inima: 18(dezoito) anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Psicologia e Registro no Conselho de Classe Competente.
ANEXO IV – TABELA DE CARGOS, VAGAS E ESPECIFICACÃO DAS CATEGORIAS
FUNCIONAISDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
AUXILIAR DE APOIO À EDUCAÇÃO (nível fundamental)
CATEGORIA FUNCIONAL
CH
AGENTE DE PORTARIA – ZONA URBANA

40 h

***

CADASTRO
RESERVA
04

AGENTE DE PORTARIA – ZONA RURAL PÓLO I

40 h
40 h

***

02

***

02

40 h
40 h

***

02

***

02

40 h
40 h

***

02

***

02

***

02

AGENTE DE PORTARIA – ZONA RURAL PÓLO VIII

40 h
40 h

***

02

AGENTE DE PORTARIA – ZONA RURAL PÓLO IX

40 h

***

02

SERVENTE – ZONA URBANA

40 h

***

10

SERVENTE – ZONA RURAL PÓLO III

40 h

***

02

SERVENTE – ZONA RURAL PÓLO IV

40 h

***

02

SERVENTE – ZONA RURAL PÓLO V

40 h

***

03

SERVENTE – ZONA RURAL PÓLO VII

40 h

***

02

SERVENTE – ZONA RURAL PÓLO VIII

40 h

***

03

***

04

VAGAS

AGENTE DE PORTARIA – ZONA RURAL PÓLO II
AGENTE DE PORTARIA – ZONA RURAL PÓLO III
AGENTE DE PORTARIA – ZONA RURAL PÓLO IV
AGENTE DE PORTARIA – ZONA RURAL PÓLO V
AGENTE DE PORTARIA – ZONA RURAL PÓLO VI
AGENTE DE PORTARIA – ZONA RURAL PÓLO VII

40 h
SERVENTE – ZONA RURAL PÓLO IX
APOIO ADMINISTRATIVO - ESCRITURÁRIO (nível médio)
CATEGORIA FUNCIONAL
CH

VAGAS

ESCRITURÁRIO – ZONA URBANA

40 h

03

CADASTRO
RESERVA
02

ESCRITURÁRIO – ZONA RURAL PÓLO II

40 h

***

02

ESCRITURÁRIO – ZONA RURAL PÓLO III

40 h

***

02

ESCRITURÁRIO – ZONA RURAL PÓLO IV

40 h

***

02

ESCRITURÁRIO – ZONA RURAL PÓLO V

40 h

***

02

ESCRITURÁRIO – ZONA RURAL PÓLO VIII

40 h

***

02

ESCRITURÁRIO – ZONA RURAL PÓLO IX

40 h

***

02
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PROFESSOR (nível superior)
CATEGORIA FUNCIONAL

CH

VAGAS

PROF.º LIC. EM PEDAGOGIA – ZONA URBANA

40 h

07

CADASTRO
RESERVA
10

PROF.º LIC. EM PEDAGOGIA – ZONA RURAL PÓLO II

40 h

02

01

PROF.º LIC. EM PEDAGOGIA – ZONA RURAL PÓLO III

40 h

02

02

PROF.º LIC. EM PEDAGOGIA – ZONA RURAL PÓLO IV

40 h

02

02

PROF.º LIC. EM PEDAGOGIA – ZONA RURAL PÓLO V

40 h

01

02

PROF.º LIC. EM PEDAGOGIA – ZONA RURAL PÓLO VII

40 h

01

01

PROF.º LIC. EM PEDAGOGIA – ZONA RURAL PÓLO IX

40 h

02

05

IDENTIFICAÇÃO DE PÓLOS
PÓLO

REGIÃO

PÓLO I

DISTRITO CAJAZEIRAS

PÓLO II

VILA BOA ESPERANÇA

PÓLO III

COMPLEXO HIDROSERVICE

PÓLO IV

VILA SÃO SEBASTIÃO

PÓLO V

VILA MANGUEIRA

PÓLO VI

VILA SANTA ISABEL

PÓLO VII

VILA PANELINHA

PÓLO VIII

VILA BOM JESUS

PÓLO IX

DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL

I – AUXILIAR DE APOIO À EDUCAÇÃO (nível fundamental)
1. CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE DE PORTARIA
ATRIBUIC ES:

a) Desenvolver atividades de portaria na escola;
b) Auxiliar no atendimento e organização dos alunos, nas áreas de circulaçãointerna/externa, nos
horários de entrada, intervalo e saída;
c) Executar atividades correlatas atribuídas pela direção da unidade educacional;
d) Colaborar na manutenção da disciplina e participar, em conjunto com a Equipe Escolar,da
implementação das normas de convívio.
CONDIC ES DE TRABALHO:

a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: minima 18 anos.
b) Escolaridade: ensino fundamental incompleto.
2. CATEGORIA FUNCIONAL: SERVENTE
ATRIBUIC ES:
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Executar as atividades de limpeza, higiene, conservação, manutenção do prédio escolare de suas
instalações, equipamentos e materiais;
b) Executar atividades de lavanderia;
c) Prestar serviços na limpeza e conservação das dependências da escola;
d) Executar atividades correlatas atribuídas pela direção da unidade educacional.; executaroutras
atribuicoes afins.

a)

CONDIC ES DE TRABALHO:
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a) Geral: Carga horária semanal de 40 (Quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto.

II – APOIO ADMINISTRATIVO - ESCRITURÁRIO (nível médio)
1. CATEGORIA FUNCIONAL: ESCRITURÁRIO
ATRIBUIC ES:

a) executar atividades de natureza técnico-administrativa da secretaria da escola, com usodas

tecnologias de comunicação e informação (TICs) e apoio de softwares da Prefeitura;
b) receber, classificar, arquivar, instruir e encaminhar documentos ou expedientes defuncionários e
de alunos da escola, garantindo sua atualização;
c) controlar e registrar dados relativos à vida funcional dos servidores da escola e à vidaescolar
dos alunos;
d) digitar documentos, expedientes e processos, inclusive os de natureza didático-pedagógica;
e) executar atividades auxiliares de administração relativas ao recenseamento e dafrequência
dos alunos;
f) fornecer dados e informações da organização escolar de acordo com cronograma estabelecido no
projeto político-pedagógico da escola ou estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação;
g) responsabilizar-se pelas tarefas que lhe forem atribuídas pela direção da escola ou secretário de
escola, respeitada a legislação;
h) atender ao público em geral, prestando informações, transmitindo avisos e recados;
i) prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no relacionamento pessoal e boa
comunicação;
j) alimentar os sistemas gerenciais informatizados, observados os prazos estabelecidos;
k) colaborar para a manutenção da disciplina e normas de convívio.
l) desenvolver demais atividades correlatas ao cargo.
m) participar de programas e projetos definidos no projeto político-pedagógico da unidade educacional
que visem à prevenção de acidentes e de uso indevido de substâncias nocivas à saúde dos alunos;
n) colaborar nos programas de recenseamento e controle de frequência diária dos alunos, inclusive
para fins de fornecimento de alimentação escolar;
o) acompanhar os alunos à sua residência, quando necessário;
p) prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no relacionamentopessoal e
transmissão de informações;
q) colaborar para a manutenção da disciplina e participar, em conjunto com a EquipeEscolar,
s) desenvolver atividades correlatas com o cargo.
CONDIC ES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade inima: 18 anos.

b) Escolaridade: Ensino edio Completo.
c) Qualificacão: Curso básico de Informática e conhecimento tecnico e/ou administrativo
II – PROFESSOR – LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA – (nível superior)

1. CATEGORIA FUNCIONAL: PROFESSOR (LIC. PEDAGOGIA)
ATRIBUIC ES:
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Participar das reuniões para elaboração da Proposta Pedagógica da Escola;
Elaborar e cumprir o Plano de Trabalho segundo a Proposta Pedagógica da Escola;
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
Implementar as estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
Organizar e manter atualizados os registros de avaliação do aluno;
Desempenhar integradamente as funções de educar e cuidar; demais atividadescorrelatas ao
cargo.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

CONDIC ES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária 40 h, podendo sofrer alteração de carga horária.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade inima: 18 anos.
b) Escolaridade: Ensino superior completo em Licenciatura Plena em Pedagogia.

ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAMENTO
(PROCURADOR)
PROCURAÇÃO
A (NOME DA EMPRESA) _______________, CNPJ N.º ________________, COM SEDE À
______________________, NESTE ATO REPRESENTADO 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) PROCURADO R(ES) O
SENHOR (ES) (NOME, RG, CPF, NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO E ENDEREÇO), A QUEM
CONFERE(M) AMPLOS PODERES PARA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXX-MA (OU DE FORMA
GENÉRICA: PARA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS) PRATICAR OS
ATOS NECESSÁRIOS PARA REPRESENTAR A OUTORGANTE NA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO
PRESENCIAL N.º XX/2022 (OU DE FORMA GENÉRICA PARA LICITAÇÕES EM GERAL), USANDO DOS
RECURSOS LEGAIS E ACOMPANHANDO-OS, CONFERINDO-LHES, AINDA, PODERES ESPECIAIS PARA
DESISTIR DE RECURSOS, INTERPÔ-LOS, NEGOCIAR PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES, CONFESSAR,
TRANSIGIR, DESISTIR, FIRMAR COMPROMISSOS OU ACORDOS, RECEBER E DAR QUITAÇÃO, PODENDO
AINDA, SUBSTABELECER ESTA 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).
__________________, _______ DE ____________ DE 2022 .
________________________________________________
ASSINATURA
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO ÚNICA DE HABILITAÇÃO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/PA
At. – Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL nº ___/2022.
Processo Administrativo nº _____/2022.
Atendendo as exigências do Procedimento Licitatório em epigrafe, declaramos expressamente que:
1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas
no edital e todos os seus anexos, oportunidade na qual declaramos que cumprimos plenamente aos requisitos de
habilitação.
2. Inexiste qualquer fato impeditivo à nossa participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não
está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração,
e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes
3. Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram
empregados do Município de ITUPIRANGA/PA, ou outro órgão ou entidade a ela vinculada.
4. Estamos em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no
inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
5. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos OBJETO.
6. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua
apresentação e abertura.
..................., ............... de ................................ DE 2022 .
_________________________
Razão Social da Empresa
N.º do CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/PA
At. – Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL nº ___/2022.
Processo Administrativo nº _____/2022.
A/O ___________________________ (razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº
________________, sediada na ____________________ (endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a)
_________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, D E C L A R A, para os fins do disposto na
Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra
como:
(

) MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

(

) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no §

4 do art. 3º da mencionada Lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de
desempate no procedimento licitatório do Pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de
ITUPIRANGA/PA.
(Local e data por extenso)
________________________________
(Nome da empresa)
(Nome e assinatura do representante legal ou procurador)

C

“X”

D

PÇÕE
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
64

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/PA
At. – Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO PRESENCIALnº ___/2022.
Processo Administrativo nº _____/2022.

Declaro,
sob
as
penalidades
da
lei,
que
a
empresa
_______________________________________, CNPJ nº _____________________________, está localizada e
em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e
mobiliários pertinentes as suas atividades.
ENDEREÇO:
CIDADE/ESTADO:
C.E.P.:
PONTO DE REFERÊNCIA:
TELEFONE:
(Local e data por extenso)
______________________________
(Nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
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CONTRATO N° .../2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE
ITUPIRANGA/PA, ESTADO DO UF E DO OUTRO A
EMPRESA ........................, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA/PA, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede na Rua Seroa da Mota, nº 414 - Centro - ITUPIRANGA/PA – , inscrito no CNPJ sob o nº 00.000.000/000100, neste ato representado pelo seu Secretário de Administração, o Sr. Fulano, brasileiro, casado, doravante
designada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa .........................., inscrita no C.N.P.J sob o n.º

.........................................., com sede na .............................., ...., , doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por ...................., R.G. n.º .............. SSP/..., C.P.F. n.º
...................................., denominada CONTRATADA, que apresentou os documentos exigidos
por lei, celebram entre si o presente contrato, tendo em vista a homologação da PREGÃO
PRESENCIAL n° XX/2022, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores e de acordo com as cláusulas e condições a seguir
enumeradas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Contratação de empresa especializada na realização de concurso público para provimento
de cargos do quadro efetivo do município de ITUPIRANGA/PA, conforme PREGÃO
PRESENCIAL nº 00/2022.
1.2 - A CONTRATADA executará os serviços rigorosamente de acordo com os termos deste
contrato e documentos dele integrantes.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
2.1 - Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital da
PREGÃO PRESENCIAL nº 00/2022, a Proposta Técnica e a de Preços da CONTRATADA e a
respectiva Nota de Empenho.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1 - Pela prestação dos serviços técnico-especializados, a CONTRATADA receberá da
CONTRATANTE que abrirá conta bancária específica para este fim, à importância de 90% (cem

por cento) do valor das inscrições arrecadadas.
31.1 – Os valores decorrentes das taxas de inscrição, bem como eventuais isenções, deverão
ser pagos pela contratante em até 10 (dez) dias, contados a partir da apresentação da respectiva
fatura, conforme parcela a seguir:
50% (Cinquenta por cento) após a publicação do edital de homologação das inscrições
30% (Trinta por cento) após a aplicação das provas
20% (Vinte por cento) após a homologação do resultado final
VALORES MÁXIMOS POR INSCRIÇÃO:
a) Cargos de Nível Superior ..................................R$
b) Cargos de Nível Médio ......................................R$
d) Cargos de Nível Fundamental Incompleto ....... R$

3.2 - Para o recebimento do valor arrecadado com as inscrições, a CONTRATADA deverá
protocolizar junto ao Setor de Finanças nota fiscal/fatura, devidamente atestada, emitida
juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia do contrato e/ou nota de
empenho, copia das certidões de regularidade junto à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
Ordem de Serviço do objeto, firmado pela autoridade competente, e em conformidade com o
disposto no art. 40, XIV, alínea “a” da Lei .666 .
3.3 - A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os serviços prestados a
que se referir.
3.4 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e
neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da
documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por
parte da Administração.
3.5 - Nenhum pagamento será efetuado ao adjudicatário enquanto pendente de liquidação ou
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de execução
do serviço.
3.6 - A Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA/PA poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
Secretaria Municipal de Administração
Projeto/Atividade:
Elemento de despesa:
Fonte de Recursos
Valor Suplementado:

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
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5.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos
ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIAE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1- O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 360 (trezentos
e sessenta) dias, ou, antes desta data se todas as etapas do concurso forem finalizadas,
condicionada sua eficácia à publicação na imprensa oficial.
6.2 - O prazo para início da execução os serviços será de 05 (cinco) dias corridos, a contar da
data inicial fixada pela Ordem de Serviço e entrega da nota de empenho.
6.3 - O prazo total para a execução, contado da forma acima estabelecida, será de 180 (cento e
oitenta) dias.
6.4 - Além do prazo total dos serviços, acima informado, a empresa também deverá seguir
rigorosamente o cronograma básico, a partir do qual a mesma elaborará o cronograma executivo
que deverá ser apresentado a esta prefeitura para aprovação.
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A CONTRATADA fica obrigada a:
a) Comprometer-se conforme impõe a ética profissional a não revelar o conteúdo das
provas a quem quer que seja antes da realização das mesmas.
b) Realização de diagnóstico prévio do Concurso Público com levantamento dos dados
técnicos, legislação e normas, além da análise dos pré-requisitos e descrição das
atividades dos cargos que estarão sendo submetidos ao processo de seleção.
c) Elaboração e publicação do aviso de realização do Concurso Público, através da
publicação do extrato do Edital, na imprensa Oficial e em jornal de circulação estadual.
d) Disponibilização de endereço eletrônico onde os interessados terão acesso a todas
as etapas do concurso e poderão solicitar informações, e efetuar as devidas inscrições
via internet;
e) Elaborar o Edital que irá reger todo o Concurso Público, manual de orientação aos
candidatos, avisos, comunicados e demais atos relacionados ao certame, submetendoos à prévia aprovação da Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA/PA.
f) O Edital deverá ser disponibilizado gratuitamente pela internet.
g) Elaboração de todos os demais Editais necessários, tais como: homologação das
inscrições, divulgação de resultado de provas, julgamento de recursos, convocação para
as provas, homologação do resultado final e classificação dos candidatos.
h) Elaborar programas e análise técnica das provas teórica objetivas, com ética
profissional e total sigilo, para que estejam de acordo com os pré-requisitos exigidos
para cada cargo a ser preenchido.
i) Comprovar documentalmente que em seu quadro funcional, possui profissionais
qualificados devidamente habilitados, com responsabilidade técnica e registro nos
respectivos conselhos, além de contar com especialistas em correção técnica e
ortográfica.
j) Imprimir as provas. A impressão das provas deverá ser em ambiente altamente
sigiloso, em quantidade suficiente, incluindo reservas.
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k) Divulgar dias e locais das provas em seu respectivo site.
l) As provas deverão ser acondicionadas em sacos lacrados e indevassáveis e deverão
ser entregues no dia e horário estipulado para a aplicação das mesmas, nas salas
determinadas para tal, os quais serão abertos na presença dos fiscais e dos candidatos.
m) Elaboração de listagem dos inscritos por sala e termo de identificação de impressão
digital para o processo de identificação das provas.
n) Aplicação das provas será em ITUPIRANGA/PA.
o) Aplicar provas em data definida no cronograma do Edital, com fornecimento de grade
de respostas pré-identificadas.
p) Realizar provas especiais para candidatos com necessidades especiais.
q) Divulgar gabaritos em até 24 (vinte e quatro) horas após realização das provas, no
site da CONTRATADA.
r) Posterior recebimento e análises de recursos administrativos, conforme previsão do
Edital que regerá o concurso.
s) Corrigir provas teórico-objetivas através de leitura escaneamento digital de cada
grade e os resultados serão publicados com a lista de notas permitindo prazo recursal.
t) Divulgar resultados no site até às 18 horas do dia fixado em cronograma.
u) Exame e julgamento de eventuais recursos relativos às provas, com emissão de
parecer individualizado.
v) Recorrigir as provas e fornecimento de novos relatórios, por força de recursos
interpostos, se forem o caso;
w) Coordenar o ato público de sorteio, se este for o último critério de desempate
determinado no edital de inscrições, em local a ser cedido pelo CONTRATANTE;
x) Aplicação das provas, designando comissão coordenadora central, bem como banca
de fiscalização, que receberá o devido treinamento e supervisão, arcando a
CONTRATADA com todos os custos decorrentes desta contratação;
y) Sinalização dos espaços físicos destinados à realização das provas, a ser cedido
pela CONTRATANTE;
z) Divulgação da classificação final dos candidatos;
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 - Para execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE obriga-se a:
a) Coordenar, acompanhar e supervisionar a execução das atividades do concurso,
garantindo a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência, economicidade e transparência.
b) Subsidiar a CONTRATADA com informações necessárias à realização das
atividades.
c) Comunicar à CONTRATADA todas as ocorrências de que tenha conhecimento e cuja
resolução esteja na responsabilidade da CONTRATADA.
d) Comunicar a CONTRATADA, quando da apresentação de falhas nos serviços
prestados, e solicitar a substituição de qualquer profissional, bem como rescindir o
contrato de prestação de serviço por inadimplência no cumprimento do contrato.
e) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento
das obrigações assumidas pela CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAL, PREVIDENCIÁRIA E
FISCAL
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9.1 A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para a execução do
objeto deste Contrato, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará
qualquer tipo de obrigação trabalhista, social, previdenciária ou fiscal para o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos
trabalhistas, social, previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos neste Contrato, não
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o
objeto do Contrato ou restringir a regularização e a execução dosa serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1 A fiscalização do Contrato será efetuada pela Secretaria Municipal de Planejamento,
Administração e Finanças, que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades
previstas neste instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidade, imperfeições técnicas
ou vícios na execução dos serviços, e na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A execução dos serviços serão vistoriados sempre que necessário,
a exclusivo critério da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO
11.1 - Após a conclusão da execução deste Contrato, observadas as disposições do Termo de
Referência determinado pela Administração Pública e da Proposta apresentada pela
CONTRATADA, a CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Definitivo, ressalvada a
responsabilidade civil e ético-profissional pelo serviço prestado, nos termos do art. 73, §2º, da
Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
12.1 O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará
a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução
total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado
da comunicação oficial;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
e) As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alínea “b”.

69

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantida o direito prévio da
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
ITUPIRANGA/PA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e
das demais cominações legais.
PARÁGRAFO TERCEIRO- Caberá ao Secretário Municipal de Administração da
CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
PARÁGRAFO QUARTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação
escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado, constando o fundamento legal,
excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.
PARÁGRAFO QUINTO- As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEXTO- Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos
devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou
judicialmente.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou
relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA RESCISÃO
13.1 - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades
específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais.
13.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93,
com redação atualizada pela Lei 8.883/94
13.3 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da
Lei 8.666/93).
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE
14.1 - A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos
que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou
causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para
o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS COMUNICAÇÕES
15.1 - Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que
comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
16.1 - A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1 - Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de ITUPIRANGA/PA, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só
efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

ITUPIRANGA/PA, ...de ...................DE 2022 .

_________________________________
CONTRATANTE

________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

____________________________
CPF Nº

________________________
CPF Nº
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ANEXO VII
MODELO DA CARTA PROPOSTA
À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
NESTA
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022.
Prezados Senhores,
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Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos
ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizarão os serviços e concordamos com a totalidade das
instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.
1 - PROPONENTE:
1.1. - Razão Social 1.2. - Endereço 1.3. - C.N.P.J. 2 - PROPOSTA DE PREÇOS:
2.2. - O Valor Global (SOMA DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES) de nossa Proposta, para a presente licitação é de
R$__________, (__________________________________________________).
ITEM

DESCRIÇÃO

01

Nível Superior

02

Nível Médio

03

Nível Fundamental

TAXAS DE INSCRIÇÃO (R$)

TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA
3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
Declaramos que manteremos válida a nossa proposta por 60 (sessenta) dias contados da data de apresentação da
mesma.
4. PRAZO DE EXECUÇÃO
Nosso prazo para a execução dos serviços é de..........dias corridos.
5 - DECLARAÇÃO
Declaramos que:
a) Nos preços propostos estão inclusos e diluídos 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 e
seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução das
obras/serviços .
b) Cumpriremos rigorosamente as especificações dos serviços e as normas da ABNT, bem assim as recomendações da
fiscalização da PREFEITURA
c) Que temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos serviços e que utilizaremos os
equipamentos e equipe técnica indicada e os que forem necessários à perfeita execução dos trabalhos,
comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e pessoal, se assim o exigir a
fiscalização da PREFEITURA.
6 – QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
Atenciosamente,

(Razão Social e assinatura do Representante da empresa licitante)

