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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

1 – APRESENTAÇÃO:  

 

O Termo de Referência em epígrafe tem por finalidade atender o disposto na legislação vigente 

concernente às contratações públicas, em especial ao Art. 37, inciso XXI da CF/88 e aos 

dispositivos da Lei 8.666/93, bem como, normatizar, disciplinar e definir os elementos que 

nortearão à contratação de instituição para prestação de serviço técnico-especializados na 

coordenação, organização, planejamento e execução de concurso público para preenchimento de 

vagas do quadro de pessoal permanente da Prefeitura do Município de Conceição de Macabu, do 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Conceição de Macabu – 

IPASCON e da Câmara Municipal de Conceição de Macabu . Incluindo a contratação de todo 

pessoal (apoio, fiscais e componentes da banca de avaliação das provas práticas) responsável pela 

elaboração, impressão e aplicação de provas.  

 

2 – DO OBJETO:  

 

2.1 - Constitui-se objeto desta licitação a contratação de empresa para prestação de serviço 

técnico-especializado na coordenação, organização, planejamento e execução de concurso 

público para preenchimento de vagas do quadro de pessoal permanente desta Municipalidade. 

Incluindo a contratação de todo pessoal (apoio, fiscais e componentes da banca de avaliação das 

provas práticas) responsável pela elaboração, impressão e aplicação de provas. 

 

3 – DA JUSTIFICATIVA/ DA FINALIDADE: 

 

3.1 - Há necessidade de realização de concurso para preenchimento de vagas do quadro 

permanentes de servidores da Prefeitura do Município de Conceição de Macabu, do Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Conceição de Macabu – IPASCON e da 

Câmara Municipal de Conceição de Macabu em razão de carência de pessoal para atender 

diversos setores e programas desta municipalidade e dar fim ao procedimento de contratação 

temporária por processo seletivo em alguns cargos.  

 

3.2 - Esse projeto possui o propósito de contratar uma empresa idônea e capacitada para a 

administração e aplicação do processo de concurso público, em seguinte, com o resultado final 

dos serviços prestados pela empresa contratada, a manutenção efetiva do quadro de funcionários 

da Prefeitura do Município de Conceição de Macabu, do Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores Municipais de Conceição de Macabu – IPASCON e da Câmara Municipal de 

Conceição de Macabu. Ressalte-se que inexiste concurso público vigente.  

 

3.3 - Este Projeto expressa a preocupação desta Municipalidade em agir com transparência na 

condução do referido processo e em oferecer aos interessados todas as informações necessárias 

para que possam compreender suas dimensões institucional e administrativa e que o Executivo e 
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Legislativo alcance o objetivo de selecionar e contratar proposta mais vantajosa e que ofereça o 

melhor serviço para a Administração. 

 

4 – DAS ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÕES DOS BENS OU SERVIÇOS 

 

4.1- A licitante que vier a ser contratada, deverá cumprir rigorosamente os dias e horários da 

prestação de serviços, a fim de evitar transtornos, devendo estar disponível de segunda-feira a 

sexta-feira, no horário de 07:00 às 11:00 ou 12:00 às 16:00 e aos sábados, domingos e feriados, 

quando o serviço se fizer necessário. 

 

4.2 – 0s serviços serão executados em locais determinados dentro do limite do Município de 

Conceição de Macabu/RJ. 

 

4.3 – Não poderá haver interrupção por mais de 24 (vinte e quatro) horas, inclusive considerando 

sábado e domingo, entre dias consecutivos, ficando a CONTRATADA obrigada a auxiliar nos 

serviços quando isto ocorrer, mesmo em dias de feriados, civis e religiosos, de forma que o serviço 

não venha sofrer descontinuidade. 

 

4.4 – A prestação de serviços para a realização de Concurso Público, para preenchimento de 

diversas vagas do quadro de pessoal permanente desta Municipalidade, compreendendo: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 

CLASSE “A” 

 

CARGO 
N° DE 

VAGAS 
CARGA HORÁRIA REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 02 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo e 

conhecimento básico em informática. 

AUXILIAR DE CRECHE 10 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

função: SERVENTE  (HMAM) 

2 24/72 horas Ensino Fundamental Completo. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

função: SERVENTE 

10 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

função: BOMBEIRO HIDRÁULICO 

02 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

função: CALCETEIRO 

03 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

função: CARPINTEIRO 

02 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

função: COVEIRO 

02 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  02 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 
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função: LAVADEIRA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

função: PEDREIRO 

05 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

função: PINTOR 

04 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

função: TELEFONISTA 

01 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

função: COPA E COZINHA 

01 24/72 horas Ensino Fundamental Completo. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

função: COPA E COZINHA 

01 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

função: TRABALHADOR BRAÇAL 

25 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

função: MAQUEIRO 

03 24/72 horas Ensino Fundamental Completo. 

ELETRICISTA 02 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo e curso de 

eletricista 

MECÂNICO 01 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo e curso de 

mecânica de automóveis e caminhões. 

MERENDEIRA 05 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 

MOTORISTA 03 24/72 horas Ensino Fundamental Completo e Carteira 

Nacional de Habilitação – CNH “A” e “D”. 

MOTORISTA 02 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo e Carteira 

Nacional de Habilitação – CNH “A” e “D”. 

OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

03 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo e Carteira 

Nacional de Habilitação – CNH  “D”. 

SERVENTE DE OBRAS 04 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 

SOLDADOR 01 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 

 

CLASSE “B” 

 

CARGO 
N° DE 

VAGAS 
CARGA HORÁRIA REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

ALMOXARIFE 01 40 horas semanais Ensino Médio Completo, Curso de 

Qualificação em Almoxarifado e 

conhecimento básico em informática. 
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AGENTE ADMINISTRATIVO 05 40 horas semanais Ensino Médio Completo e conhecimento 

básico em informática. 

AGENTE DE DEFESA CIVIL 04 24/72 horas Ensino Médio Completo. 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 02 40 horas semanais Ensino Médio Completo com formação em 

Auxiliar em Saúde Bucal com registro no 

CRO-RJ. 

AUXILIAR DE SECRETARIA 04 40 horas semanais Ensino Médio Completo e conhecimento 

básico de informática. 

CUIDADOR 03 24/72 horas Ensino Médio Completo. 

CUIDADOR 12 40 horas semanais Ensino Médio Completo. 

FISCAL DE MEIO AMBIENTE 01 40 horas semanais Ensino Médio Completo com formação 

técnica na área ambiental. 

FISCAL DE POSTURAS 01 40 horas semanais Ensino Médio Completo. 

FISCAL DE TRANSPORTE COLETIVO 01 40 horas semanais Ensino Médio Completo. 

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 03 40 horas semanais Ensino Médio Completo e curso de 

capacitação em vigilância sanitária. 

GUARDA MUNICIPAL 10 24/72 horas Ensino Médio Completo. 

TÉCNICO DE  ENFERMAGEM 08 24/96 horas Ensino Médio Completo e curso de Técnico 

de enfermagem com registro no Conselho 

Regional de Enfermagem - COREN 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 02 40 horas semanais Ensino Médio Completo e curso de Técnico 

de enfermagem com registro no Conselho 

Regional de Enfermagem - COREN 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 02 24/96 horas Ensino Médio Completo e curso de Técnico 

de Laboratório. 

TÉCNICO DE RADIOLOGIA 04 24 horas semanais Ensino Médio Completo e curso de Técnico 

de Radiologia. 

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÕES 

ORTOPÉDICAS 

05 24/96 horas Ensino Médio Completo e curso de Técnico 

em Imobilizações Ortopédicas. 

 

CLASSE “C” 

 

CARGO N° DE VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

ASSISTENTE SOCIAL 

 02 20 horas semanais 

Bacharel em Serviço Social, com inscrição no 

Conselho Regional ou Estadual de 

Assistência Social 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

   

ASSISTENTE SOCIAL 

(HMAM) 05 24 horas semanais 

Bacharel em Serviço Social, com inscrição no 

Conselho Regional ou Estadual de 

Assistência Social 

ENFERMEIRO 
07 24 horas semanais 

Bacharel em Enfermagem, com Registro no 

Conselho Regional de Enfermagem - COREN 

– RJ. 

FARMACÊUTICO 03 20 horas semanais Bacharel em Farmácia, com Registro no 

Conselho Regional de Farmácia (CRF), e no 

Serviço Nacional de Fiscalização da 

Medicina e Farmácia. 

FISIOTERAPEUTA 01 20 horas semanais Bacharel em Fisioterapia, com registro no 

Conselho Regional de Fisioterapia – 

CONFITO. 

FONOAUDIÓLOGO 01 20 horas semanais Bacharel em Fonoaudiologia, com Registro 

no Conselho Regional de Fonoaudiologia. 

MÉDICO VETERINÁRIO 01 20 horas semanais Bacharel em Medicina Veterinária, com 

Registro no Conselho Regional de Medicina 

Veterinária – CRMV-RJ. 

NUTRICIONISTA 01 20 horas semanais Bacharel em Nutrição, com Registro no 

Conselho Regional de Nutrição – RJ. 

PSICÓLOGO 03 20 horas semanais Bacharel em Psicologia, com Registro no 

Conselho Regional de Psicologia – CRP-RJ. 

PSICOPEDAGOGO 01 20 horas semanais Ensino Superior Completo em Psicologia, 

Pedagogia ou Licenciatura, além de curso de 

especialização em Psicopedagogia. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 01 20 horas semanais Curso de Nível Superior em Terapia 

Ocupacional, acrescido de habilitação legal 

para o exercício da profissão. 

 

CLASSE “D” 

 

CARGO N° DE VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

PROCURADOR 

 
04 30 horas semanais 

Bacharel em Direito com inscrição ativa na 

OAB-RJ. 

BIÓLOGO 01 30 horas semanais Bacharel em Biologia, com Inscrição no 

Conselho Regional de Biologia – RJ. 

CONTADOR 01 30 horas semanais Bacharel em Ciências Contábeis, com 

Registro no Conselho Regional de 

Contabilidade, CRC-RJ. 

ENGENHEIRO CIVIL 01 30 horas semanais Bacharel em Engenharia Civil, com registro 

no CREA-RJ. 
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JORNALISTA 01 30 horas semanais Bacharel em Comunicação Social, com 

registro no Órgão de Classe e/ou registro no 

Ministério do Trabalho – MTE. 

ENGENHEIRO AMBIENTAL 01 30 horas semanais Ensino Superior em Engenharia Ambiental 

com especialização em hidrologia e registro 

no conselho de classe. 

ARQUIVISTA 01 30 horas semanais Curso de nível superior de graduação em 

Arquivologia, em instituição reconhecida 

pelo MEC, e registro na Delegacia Regional 

do Trabalho. 

FISCAL DE RENDAS 02 30 horas semanais Ensino Superior Completo em uma das 

seguintes especialidades: Bacharel em 

Direito, Bacharel em Ciências Contáveis, 

Bacharel em Administração e Ciências 

Econômicas. 

 

CLASSE “E” 

 

CARGO N° DE VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

– EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL PRIMEIRO SEGMENTO, 

MODALIDADE REGULAR E EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS (FASE I, II, III, IV E V) 

05 25 horas semanais Formação de Professor em Ensino Médio. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

02 25 horas semanais Ensino Médio Completo com Formação de 

Professor e mínimo de 200 horas de 

especialização. 

 

CLASSE “E1” 

 

CARGO N° DE VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

–ENSINO FUNDAMENTAL SEGUNDO 

SEGMENTO, MODALIDADE REGULAR E 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FASE VI, 

VII,VIII E IX) – LÍNGUA PORTUGUESA 

01 25 horas semanais 
Licenciatura Plena na Disciplina Específica. 

(LINGUA PORTUGUESA) 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

–ENSINO FUNDAMENTAL SEGUNDO 

SEGMENTO, MODALIDADE REGULAR E 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FASE VI, 

VII,VIII E IX) - MATEMÁTICA 

03 25 horas semanais 
Licenciatura Plena na Disciplina Específica. 

(MATEMÁTICA) 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

–ENSINO FUNDAMENTAL SEGUNDO 

SEGMENTO, MODALIDADE REGULAR E 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FASE VI, 

02 25 horas semanais 
Licenciatura Plena na Disciplina Específica. 

(CIENCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS) 
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VII,VIII E IX) – CIÊNCIAS FÍSICAS E 

BIOLÓGICAS 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

–ENSINO FUNDAMENTAL SEGUNDO 

SEGMENTO, MODALIDADE REGULAR E 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FASE VI, 

VII,VIII E IX) - HISTÓRIA 

01 25 horas semanais 
Licenciatura Plena na Disciplina Específica. 

(HISTÓRIA) 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

–ENSINO FUNDAMENTAL SEGUNDO 

SEGMENTO, MODALIDADE REGULAR E 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FASE VI, 

VII,VIII E IX) - GEOGRAFIA 

01 25 horas semanais 
Licenciatura Plena na Disciplina Específica. 

(GEOGRAFIA) 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

–ENSINO FUNDAMENTAL SEGUNDO 

SEGMENTO, MODALIDADE REGULAR E 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FASE VI, 

VII,VIII E IX) - INGLÊS 

02 25 horas semanais 
Licenciatura Plena na Disciplina Específica. 

(INGLÊS) 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

–ENSINO FUNDAMENTAL SEGUNDO 

SEGMENTO, MODALIDADE REGULAR E 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FASE VI, 

VII,VIII E IX) - ARTES 

02 25 horas semanais 
Licenciatura Plena na Disciplina Específica. 

(ARTES) 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
01 25 horas semanais 

Ensino Superior Completo, com Bacharelado 

e Licenciatura Plena em Educação Física. 

PROFESSOR ORIENTADOR 

EDUCACIONAL 

 

01 25 horas semanais 

Graduação em Pedagogia, com habilitação 

específica de Pós-Graduação Latu-Sensu na 

área e licenciatura. 

PROFESSOR SUPERVISOR 

EDUCACIONAL 01 25 horas semanais 

Graduação em Pedagogia, com Habilitação 

em Supervisão Escolar, Administração 

Escolar, Inspeção Escolar, ou Pós-Graduação 

Lato-Sensu. Licenciatura. 

PROFESSOR ORIENTADOR 

PEDAGÓGICO 

01 25 horas semanais Bacharel em Pedagogia, com licenciatura. 

PROFESSOR DE INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 

01 25 horas semanais Professor com Formação Pedagógica e 

especialização em Informática. 

 

CLASSE “F” 

 

CARGO N° DE VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

MÉDICO CLINICO GERAL 

 
02 20 horas semanais 

Curso Superior de Medicina, com Registro no 

CRM. 

MÉDICO ANGIOLOGISTA 
01 20 horas semanais 

Curso Superior de Medicina, com Registro no 

CRM e Certificado de Especialização na área 

de Angiologia. 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 01 20 horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização na 

área de Cardiologia. 

MÉDICO DERMATOLOGISTA 01 20 horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização na 

área de Dermatologia. 
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MÉDICO DO TRABALHO 01 20 horas semanais Curso superior de medicina com registro no 

CRM, e curso de medicina do trabalho com 

certificado. 

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 01 20 horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização na 

área de Endocrinologia. 

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 01 20 horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização na 

área de Gastroenterologia. 

MÉDICO GINECOLOGISTA 02 20 horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização na 

área de Ginecologia. 

MÉDICO GERIATRA 01 20 horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização na 

área de Geriatria. 

MÉDICO NEUROLOGISTA 01 20 horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização na 

área de Neurologia. 

MÉDICO OBSTETRA 02 20 horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização na 

área de Obstetrícia. 

MÉDICO OFTALMOLOGISTA 01 20 horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização em 

Oftalmologia. 

MÉDICO ORTOPEDISTA 02 20 horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização na 

área de Ortopedia. 

MÉDICO 

OTORRINOLARINGOLOGISTA 

01 20 horas semanais Curso Superior em Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização em 

Otorrinolaringologia. 

MÉDICO PEDIATRA 05 20 horas semanais Curso Superior em Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização em 

Pediatria. 

MÉDICO PNEUMOLOGISTA 01 20 horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização na 

área de Pneumologia. 

MÉDICO PSIQUIATRA 02 20 horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização na 

área de Psiquiatria. 
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MÉDICO RADIOLOGISTA 01 20 horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização na 

área de Radiologia. 

MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 01 20 horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização na 

área de Ultrassonografia. 

MÉDICO UROLOGISTA 01 20 horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização na 

área de Urologia. 

MÉDICO NEUROPEDIATRA 01 20 horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização na 

área de Neuropediatria. 

 

CLASSE “G” 

 

CARGO N° DE VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

MÉDICO PLANTONISTA 

SOCORRISTA 

16 24horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM. 

MÉDICO PLANTONISTA 

ESPECIALISTA - PEDIATRA 

01 24horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização em 

Pediatria. 

MÉDICO PLANTONISTA 

ESPECIALISTA - ORTOPEDISTA 

01 24horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização em 

Ortopedia. 

MÉDICO PLANTONISTA 

ESPECIALISTA -  CARDIOLOGISTA 

01 24horas semanais Curso Superior de Medicina, com Registro 

no CRM e Certificado de Especialização em 

Cardiologia. 

 

CLASSE “H” 

 

CARGO N° DE VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  - 

PSF – FEEM/ SÃO GERALDO 

01 40 horas semanais Ensino Médio Completo e residir no bairro 

ou localidade onde prestará serviço. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  - 

PSF -  SANTA MARIA/ SANTO 

AGOSTINHO 

01 40 horas semanais Ensino Médio Completo e residir no bairro 

ou localidade onde prestará serviço. 

AGENTE DE ENDEMIAS - PSF 01 40 horas semanais Ensino Médio Completo. 
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CLASSE “I” 

 

CARGO N° DE VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

ODONTÓLOGO  - PSF 01 40 horas semanais Bacharel em Odontologia com Registro no 

Conselho Regional de Odontologia (CRO). 

 

CLASSE “J” 

 

CARGO N° DE VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

ENFERMEIRO  - PSF 01 40 horas semanais Bacharel em Enfermagem, com Registro no 

Conselho Regional de Enfermagem – 

COREN. 

 

CLASSE “K” 

 

CARGO N° DE VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

MÉDICO DE FAMILIA  - PSF 04 40 horas semanais Bacharel em Medicina, com Registro no 

Conselho Regional de Medicina - CRM. 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON  

CLASSE “A” 

 

CARGO 
N° DE 

VAGAS 
CARGA HORÁRIA REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

função: SERVENTE 

01 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 

 

CLASSE “B” 

 

CARGO 
N° DE 

VAGAS 
CARGA HORÁRIA REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

AGENTE ADMINISTRATIVO 01 40 horas semanais Ensino Médio Completo. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU  

CARGO 
N° DE 

VAGAS 
CARGA HORÁRIA REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

AUXILIAR LEGISLATIVO 04 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  01 40 horas semanais Ensino Fundamental Completo. 

 

4.5 – As atribuições inerentes a cada cargo da PMCM estão presentes na Lei nº 1554/2019, no 

anexo I deste Termo de Referência. 

4.6 – As atribuições inerentes a cada cargo do IPASCON estão presentes na Lei nº 1591/2019, no 

anexo I deste Termo de Referência. 

4.7 – As atribuições inerentes a cada cargo da Câmara Municipal de Conceição de Macabu estão 

presentes na Lei nº 1583/2019, no anexo I deste Termo de Referência. 

 

5 – CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO 

5.1 - Caberá à empresa Contratada apresentar, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contado a 

partir da assinatura do instrumento contratual, Minuta de Projeto Executivo contendo os requisitos 

necessários à realização do evento e seu cronograma, em consonância com a legislação pertinente 

e de acordo com o Edital do Concurso aprovado pela Comissão de Concurso Público observando 

que constituem suas obrigações: 

5.1.1 – DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO - DOS EDITAIS, AVISOS E 

COMUNICADOS 

 5.1.1.1 - Elaborar e submeter à aprovação prévia da Comissão de Concurso Público da Prefeitura 

Municipal de Conceição de Macabu e da Câmara Municipal de Conceição de Macabu , com 

antecedência mínima de 01 (um) dia útil, os editais, avisos e comunicados relacionados a seguir:  

a) Abertura das inscrições;  

b) Resultado final em lista contendo a pontuação e a respectiva classificação de todos os 

candidatos habilitados, por cargo, pela ordem decrescente da nota obtida;  

c) Convocação para a prova de Aptidão Física para os cargos de Agente de Defesa Civil, Guarda 

Municipal, Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias.  

d) Convocação para a prova prática para o cargo de Motorista, e Operador de Maquinas e 

equipamentos.  

5.1.1.2 - Publicar no site da instituição contratada todos os editais, avisos e comunicados, bem 

como gabaritos provisórios e finais para os candidatos interessados terem acesso.  

5.1.1.3 - Divulgar o Concurso Público na imprensa especializada. 

5.1.1.4 - Promover a divulgação do concurso em diferentes mídias, no mínimo, na internet e em 

jornal de grande circulação no município. 
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5.1.1.5 - Disponibilizar em banco de dados no servidor da empresa, todas as informações relativas 

ao Concurso bem como no sítio da empresa na Internet, encaminhando-as para apreciação da 

Comissão do Concurso e do Fiscal do Contrato. 

5.1.1.6 - A Comissão do Concurso bem como o Fiscal do Contrato poderá sugerir, a qualquer 

tempo, alteração do sítio na Internet visando complementar e atualizar as informações e/ou 

facilitar a navegação dos usuários, cabendo a Contratada, acatada a sugestão, providenciar as 

modificações, em tempo hábil, de forma a surtirem os efeitos desejados. 

5.1.2 - PROCESSOS DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

5.1.2.1 - A instituição deverá se responsabilizar pelo trabalho relativo ao recebimento das 

inscrições.  

 

5.1.2.2- As inscrições para o concurso serão abertas por período a ser definido pela Comissão do 

Concurso e instituição Contratada, devendo ficar abertas por, no mínimo, 07 (sete) dias e 

realizadas exclusivamente pela internet, no site da instituição contratada, disponível 24 (vinte e 

quatro) horas, ininterruptamente, durante todo o período de inscrição.  

 

5.1.2.3 - A inscrição cujo pagamento for efetuado após o último dia de inscrição não será aceita.  

 

5.1.2.4- A inscrição apenas será aceita após ter sido informada, pela rede bancária, a confirmação 

do pagamento do valor da taxa de inscrição. 

 

5.1.2.5 – A instituição deverá: 

 

a) divulgar a abertura das inscrições pela internet, no próprio site, incluindo todos 

os editais na íntegra, para os candidatos interessados terem acesso; 

b) prestar informações aos candidatos em sua sede, por e-mail e/ou por telefone, em 

todas as fases do concurso público; 

c) realizar Inscrições via internet, através de site próprio, com disponibilidade de 

ficha de inscrição on line e geração de boleto bancário para pagamento na rede bancária; 

d) apreciar todas as inscrições e elaboração de edital de homologação das mesmas; 

e) elaborar o layout e arte final do requerimento de inscrição (campos, tamanho e 

tipo de dados) aprovado pela Comissão do Concurso, observado o disposto no artigo 9o 

da Resolução Administrativa TST n° 907/2002; 

f) disponibilizar postos presenciais para atendimento aos interessados; 

g) receber os requerimentos de inscrição dos candidatos efetuados pela internet, 

verificando seu correto preenchimento, contatando os candidatos que porventura não 

tenham apresentado todos os documentos exigidos antes do término do prazo das 

inscrições. 

h) elaborar o cartão de identificação dos candidatos, conforme modelo aprovado 

pela Comissão do Concurso, e disponibilizá-lo para impressão no site da instituição; 

i) criar e disponibilizar um banco de dados em MySql e TXT, contendo cadastro 

dos candidatos inscritos, conforme os dados constantes da ficha de inscrição, de acordo 

com a letra “b” deste subitem, para consulta do Contratante; 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

   

j) emitir listagens com o número total de candidatos inscritos, por ordem alfabética 

e número de inscrição, em arquivos informatizados e impresso (Quattro Pro ou MS Excel, 

MS Word, WordPerfect), em até 4 (quatro) dias úteis antes do prazo estabelecido no 

cronograma do Edital para publicação das inscrições no Diário Oficial da União, Diário 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Diário Oficial do Município; 

k) emitir relatório impresso, no prazo de 5 (cinco) dias, informando ao Fiscal do 

Contrato todas as ocorrências relativas a esta fase do serviço contratado. 

 

5.1.3 - DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO  

 

5.1.3.1 - Os valores das taxas de inscrição serão definidos em conjunto pela contratada e 

contratante do ato da assinatura do contrato.  

 

5.1.3.2-  Os valores das taxas de inscrição, em caso de contrato por custo fixo, serão recolhidos à 

conta bancária da Contratante a ser aberta exclusivamente para esta finalidade, mediante boleto 

bancário emitido no ato da inscrição, cujo pagamento poderá ser efetuado em qualquer 

estabelecimento bancário, em moeda corrente, ou compensação bancária proveniente de conta de 

titularidade do próprio candidato.  

 

5.1.3.3- O valor da taxa de inscrição somente será devolvido em caso de não aplicação das provas, 

ou não homologação do certame, ou ainda em caso de anulação do concurso por decisão judicial 

transitada em julgado, decorrente de ato comissivo ou omissivo praticado pela contratada ou 

contratante. 

 

5.1.4 - DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO  

 

5.1.4.1- Elaborar e disponibilizar no site da instituição contratada, com opção para impressão, os 

seguintes materiais:  

a) Edital do concurso aprovado pela Comissão do Concurso e dentro dos parâmetros 

legais;  

b) Instruções para o recolhimento da taxa de inscrição por meio do boleto bancário;  

c) Boleto bancário com código de barras e com a opção de preenchimento online e para 

impressão; 

d) Cartão de identificação dos candidatos, conforme modelo aprovado pela Comissão de 

Organização do Concurso. 

 

5.1.5 - DO CADASTRAMENTO DOS CANDIDATOS  

 

5.1.5.1- Compor cadastro geral dos candidatos inscritos, a partir das informações contidas nas 

fichas de inscrição e digitadas em sistema de processamento eletrônico.  

 

5.1.5.2- Elaborar listas dos candidatos inscritos em ordem alfabética, contendo os seguintes 

dados: número de inscrição, nome do candidato, número do documento de identidade, número do 

CPF, endereço, cargo pretendido, horário e local onde farão as provas.  
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5.1.5.3- Elaborar listas dos candidatos inscritos separados por cargo, em ordem alfabética, 

contendo os seguintes dados: número de inscrição, nome do candidato, número do documento de 

identidade, número do CPF, endereço, cargo pretendido, horário e local onde farão as provas.  

 

5.1.5.4- As listas constantes dos subitens 5.5.2 e 5.5.3 deverão ser remetidas em meio magnético 

aos representantes da Comissão de Organização do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

Conceição de Macabu.  

 

5.1.5.5- Deverão conter nas listas de que trata o subitem 5.5.4 as seguintes informações 

estatísticas, graficamente organizadas: número de candidatos inscritos por vaga de cada cargo;  

 

5.1.5.6- Elaborar e disponibilizar no site da instituição contratada lista dos candidatos que tiveram 

as inscrições indeferidas contendo os seguintes dados: número de inscrição, nome do candidato, 

número do documento de identidade, número do CPF, cargo pretendido e as justificativas do 

indeferimento.  

 

5.1.6 - DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS  

5.1.6.1- Colocar à disposição dos candidatos profissional ou equipe treinada a fim de orientá-los 

em todas as etapas do concurso, por meio de e-mail, telefone, carta e/ou pessoalmente, sem 

quaisquer ônus para os candidatos.  

5.1.6.2 - Os questionamentos formulados pelos candidatos deverão ser respondidos em tempo 

hábil, para garantir a participação desses nas etapas relacionadas à consulta.  

5.1.6.3 - Disponibilizar no site da instituição contratada, no prazo mínimo de 10 (dez) dias de 

antecedência para a realização das provas, o Cartão de Identificação do Candidato, contendo o 

local de provas, nome completo, número de inscrição, CPF ou RG de candidato, permitindo obter 

informações exatas para a realização da prova. 

5.1.7 – DA PREPARAÇÃO DO MATERIAL PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DAS 

PROVAS: 

a) elaboração de edital de abertura das inscrições, incluindo todos os elementos 

normativos do processo seletivo, conteúdo programático e bibliografia, tendo a prévia 

aprovação da CONTRATANTE; 

b) o edital deverá contemplar, inclusive, a forma de recebimento dos eventuais 

recursos e Títulos; 

b) elaboração de modelo de todos os demais editais necessários, tais como: 

homologação das inscrições, divulgação de resultado das provas, julgamento de recursos, 

convocação para provas, homologação do resultado final e classificação dos candidatos; 

c) Elaboração da prova objetiva deverá se dar por Banca examinadora composta por 

profissionais mestres e doutores, de renome e especializada em diversas áreas do 

conhecimento, com a participação da Comissão instituída para este fim. 

d) A Licitante vencedora elaborará, para todos os cargos, provas objetivas de 
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múltipla escolha contendo no mínimo 40 questões, que serão confeccionadas por 

professores, técnicos e consultores, encomendadas especificadamente para cada situação, 

sendo levada em consideração a realidade local, as características regionais e as atividades 

a serem desenvolvidas por cada cargo/função, e, no caso do cargo de motorista, ainda, a 

prova prática, e nos casos cargos para nível superior, a avaliação de títulos, com a 

participação da Comissão instituída para este fim. 

e) emitir listagem com os endereços dos locais de provas, nomes dos candidatos, 

distribuídos por sala, em ordem alfabética, para a Comissão do Concurso, bem como 

disponibilizá-las no sítio da empresa na Internet; 

f) confeccionar e postar as cartas de convocação para as provas para cada candidato 

que tenha sua inscrição deferida; 

g) elaborar, reproduzir e disponibilizar as listas de presença dos candidatos, 

disponibilizando-as nas respectivas salas de provas; 

5.1.7.1- DAS PROVAS  

5.1.7.1.1- As provas objetivas serão realizadas no mesmo dia. 

5.1.7.1.2 - A instituição contratada deverá especificar os conteúdos programáticos das provas em 

conjunto com a Comissão do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu 

e da Câmara Municipal de Conceição de Macabu.  

5.1.7.1.3 - A instituição contratada deverá elaborar provas especiais para candidatos portadores 

de necessidades especiais, indicadas no formulário de inscrição.  

5.1.7.1.4 - As provas objetivas deverão conter questões inéditas, de múltipla escolha e devem ser 

elaboradas de modo a avaliar as competências e habilidades mentais dos candidatos, abrangendo 

as capacidades de compreensão, de aplicação, análise e síntese, privilegiando a reflexão sobre a 

memorização.  

5.1.7.1.5 - Na prova de Aptidão Física para os cargos de Agente de Defesa Civil, Guarda 

Municipal, Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias:  

a) A prova de Aptidão Física será aplicada em dia e local diverso da prova objetiva, sendo 

determinado, posteriormente, entre as partes o horário e tempo de duração, sendo de 

responsabilidade do candidato o acompanhamento no site das informações, não podendo ser 

alegada qualquer espécie de desconhecimento;  

b) A prova de Aptidão Física de caráter eliminatório e classificatório. 

c) O Edital indicará as técnicas admitidas e os desempenhos mínimos.  

5.1.7.1.6 - Na prova Prática para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas e Equipamentos 

e Auxiliar de Serviços Gerais na função de Trabalhador Braçal:  

a) A Prova Prática será aplicada em dia e local diverso da prova objetiva, sendo determinado, 

posteriormente, entre as partes o horário e tempo de duração, sendo de responsabilidade do 
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candidato o acompanhamento no site das informações, não podendo ser alegada qualquer espécie 

de desconhecimento;  

b) A prova de Prática de caráter eliminatório e classificatório. 

c) O Edital indicará as técnicas admitidas e os desempenhos mínimos. O edital normativo do 

concurso público indicará as técnicas admitidas e os desempenhos mínimos, devendo ser 

informado ainda, as especificações dos equipamentos, materiais e instrumentos a serem usados 

na prova prática. 

5.1.7.1.7 - Os membros das bancas devem elaborar de forma isolada as questões, de modo a 

assegurar que nenhum deles obtenha conhecimento do conteúdo global a ser aplicado.  

5.1.7.1.8 - As folhas de respostas das questões das provas objetivas deverão ser personalizadas e 

identificadas por meio do mecanismo de segurança.  

5.1.7.1.9 - O caderno de questões deverão conter espaços próprios para rascunho.  

5.1.7.1.10 - O caderno de prova deverá conter todas as instruções necessárias à realização da 

prova.  

5.1.7.1.11 - A instituição contratada deverá montar, imprimir, conferir, embalar, lacrar os 

cadernos de questões e produzi-los em quantidade suficiente às necessidades do concurso público.  

5.1.7.1.12 - Os gabaritos das provas objetivas deverão ser divulgados no site da instituição 

contratada, conforme data estabelecida no cronograma de atividades a ser apresentado pela 

instituição contratada. 

5.1.7.1.13 - Todas as provas deverão ser realizadas em Conceição de Macabu.  

5.1.7.1.14 - Os conteúdos programáticos das provas serão detalhados em conjunto com a empresa 

Contratada, após a assinatura do contrato. 

5.1.8 - DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS  

5.1.8.1- Os locais de aplicação das provas, a serem disponibilizados pela Contratante, com 

confirmação de aceite da contratada, deverão possuir infraestrutura adequada para permitir a boa 

acomodação física dos candidatos, facilidade de acesso, inclusive pelos portadores de 

necessidades especiais, e sinalização para orientar a movimentação dos candidatos no dia das 

provas.  

5.1.8.2. - A instituição contratada deverá confirmar junto aos candidatos os locais para aplicação 

das provas, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da realização destas, informando o 

endereço completo de cada local, para avaliação quanto aos aspectos de localização e facilidade 

de acesso pelos candidatos.  

5.1.8.3- A Contratada poderá recusar locais indicados e solicitar nova indicação, caso os subitens 

5.1.8.1 e 5.1.8.2 não sejam atendidos.  

5.1.8.4- Os locais indicados devem ser preferencialmente os estabelecimentos de ensino, 

localizados nas zonas centrais de Conceição de Macabu -RJ. 
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5.1.8.5- Todos os locais deverão dispor de banheiros femininos e masculinos, bebedouros 

coletivos, assentos, iluminação e ventilação adequados.  

5.1.8.6- Em cada local de prova deve haver, pelo menos, uma sala específica para lactantes. 

5.1.8.7- Havendo necessidade, a instituição contratada deverá disponibilizar nos locais de prova 

sala específica para candidatos que solicitaram condições especiais.  

5.1.8.8 - As provas serão aplicadas em um domingo, sendo, no período da manhã das 8 às 12 

horas e no período da tarde das 14 às 18 horas. Deverá ser permitindo o acesso dos candidatos 

aos locais de prova em até 2 (duas) horas antes do início de cada prova. 

5.1.9- DO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA  

5.1.9.1- As bancas examinadoras, para a elaboração e correção das questões de provas, deverão 

ser compostas por profissionais especializados, de notório saber e ilibada reputação.  

5.1.9.2- 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 consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, no certame 

e não possuir qualquer vínculo profissional e pessoal com instituições que ofereçam cursos 

preparatórios para concursos.  

5.1.9.3- A instituição contratada deverá disponibilizar profissionais em número suficiente que 

garanta o atendimento aos candidatos, em cada etapa do certame.  

5.1.9.4- A instituição contratada deverá selecionar e capacitar os fiscais, que atuarão na aplicação 

dos instrumentos de avaliação, inclusive para proceder à identificação dos candidatos. 

5.1.9.5- A instituição contratada deverá disponibilizar equipe para aplicação das provas composta 

minimamente por: 01 (um) fiscal para cada 20 (vinte) candidatos e, no mínimo, 02 (dois) por sala; 

fiscais para acompanhar os candidatos ao banheiro e ao bebedouro; fiscais para recebimento de 

aparelhos eletrônicos de candidatos (poderão ser os fiscais de sala); 01 (um) segurança por local 

de prova; e 01 (um) coordenador por local de prova.  

5.1.9.6- Disponibilizar pelo menos 01 (um) representante da instituição realizadora do concurso 

para gerenciar a aplicação das provas.  

5.1.9.7- Dispor de assessoria técnica, jurídica e linguística em todas as etapas do concurso para 

fins de elaboração de editais, avisos, comunicados, instruções aos candidatos e demais 

documentos necessários. 

5.1.10 - DOS RECURSOS  

5.1.10.1 - A instituição 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.  
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5.1.10.2 - A interposição de recursos dar-se-á por meio de formulário próprio, que deverá ser 

disponibilizado no site da contratada e, depois de preenchido, deverá ser digitalizado e 

encaminhado pelo site da instituição contratada. 

5.1.10.3 - Será admitido recurso quanto:  

a) Ao indeferimento de inscrições;  

b) Ao indeferimento de solicitações de condições especiais de prova;  

c) Às questões das provas objetivas, prático-profissionais e gabaritos preliminares;  

d) Aos resultados do concurso.  

5.1.10.4 - Somente será admitido recurso para os eventos referido no subitem anterior, 

devidamente fundamentado.  

5.1.10.5- As demais orientações serão definidas em conjunto com a Comissão de Organização do 

Concurso Público composta por funcionários da Prefeitura de Conceição de Macabu e constarão 

nos respectivos editais. 

5.1.11 - DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA  

5.1.11.1 - 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.  

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

inviolável, devidamente lacrados, para o transporte aos locais das provas, devendo ser aberto na 

presença dos candidatos, mediante termo de abertura, no momento da aplicação das provas.  

5.1.11.3 - Deverão ser proibidos, nos locais de aplicação das provas, o acesso de candidatos 

portando equipamentos eletrônicos e utensílios a serem definidos no edital do concurso.  

5.1.11.5 - A instituição 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 público.  

5.1.11.6 - A Comissão do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu 

poderá realizar diligência, antes da assinatura do contrato, para verificar a capacidade técnico-

operacional da instituição contratada. 

5.1.11.7 - Quanto ao controle de identidade do candidato, os cartões de respostas da prova serão 

personalizados, armazenado no sistema computacional e impressa. 

5.1.11.8 - Ao final do Concurso, a empresa deverá fornecer a Comissão de Concurso um sistema 

computacional de consulta, em CD-ROM, com os dados dos candidatos aprovados, incluindo as 

suas assinaturas, possibilitando verificar se o candidato que realizou a prova é o mesmo que está 

sendo nomeado. 

5.1.12 -  DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA  
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5.1.12.1 - A instituição contratada deverá possuir infraestrutura e sistema logísticos mínimos e 

compatíveis com a execução deste objeto. 

5.1.13 - DOS RESULTADOS 

5.1.13.1 – Caberá a empresa contratada: 

a) processar dados e emitir os resultados, respeitando os critérios de desempate 

especificados no Edital do Concurso; 

b) emitir relatório impresso e fornecer arquivos informatizados (Quattro Pro ou MS 

Excel, MS Word, WordPerfect) com a classificação final e notas dos candidatos 

aprovados e encaminhá-lo à Comissão do Concurso; 

c) divulgar no sítio da empresa na Internet a listagem final de aprovados na primeira fase 

do Concurso, observado o cronograma do Edital; 

d) em caso de alteração do gabarito, emitir novo relatório com o resultado final de 

classificação, atualizando o sítio da empresa na Internet, conforme cronograma do Edital; 

e) entregar os cartões respostas de todos os candidatos à Comissão do Concurso; 

f) emitir relatório impresso, no prazo de 5 (cinco) dias, informando ao Fiscal do Contrato 

todas as ocorrências relativas a esta fase do serviço contratado. 

5.1.13.2 - Efetuadas as correções, a instituição contratada deverá encaminhar diretamente à 

Comissão de 1Organização do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Conceição de 

Macabu as listagens de candidatos com os resultados das provas 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, classificação, telefones (fixo e celular), endereço 

eletrônico e endereço residencial completo.  

b) Habilitados, em ordem de classificação, por cargo, contendo os mesmos dados do item 

anterior;  

5.1.13.3 - A instituição contratada deverá disponibilizar em seu endereço eletrônico e também no 

da Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu todos os resultados dos candidatos, com busca 

por nome, número de inscrição, RG e/ou CPF. 

5.1.14 - DO DESLOCAMENTO, TRANSPORTE, POSTAGEM, TAXA BANCÁRIA, 

PUBLICAÇÕES, ENCARGOS, TRIBUTOS E OUTROS:  

5.1.14.1 - A instituição contratada arcará com todas as despesas decorrentes do deslocamento do 

pessoal de apoio, coordenação e fiscalização; do transporte de todo o material relativo ao 

concurso; da postagem de comunicados; das taxas e tarifas bancárias; avisos e comunicados; 

publicações em jornais; bem como dos encargos, tributos, impostos e outras despesas.  



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

   

5.1.14.2 - A instituição contratada arcará com os prejuízos decorrentes de anulação de provas já 

realizadas ou de mudanças em sua data de aplicação, quando os motivos ensejadores destes fatos 

forem da responsabilidade da instituição contratada. 

5.1.15 – DO CRONOGRAMA DO CONCURSO  

5.1.15.1 – A contratada deverá apresentar cronograma do concurso conforme abaixo e quaisquer 

alterações ou inclusões das atividades deverá ser comunicada imediatamente à fiscalização do 

Contratante.  

a) Publicação do Edital de Abertura;  

b) Período de Inscrição;  

c) Período de Isenção de Taxa de Inscrição;  

d) Edital de Deferimento das Isenções;  

e) Prazo de Recursos Indeferimento das Isenções;  

f) Edital de Deferimento das Isenções por Recurso;  

g) Prazo de Pagamento dos Boletos;  

h) Edital de Deferimento das Inscrições;  

i) Prazo de Recursos Indeferimento das Inscrições;  

j) Edital de Deferimento dos Recursos;  

k) Divulgação do Local de Prova;  

l) Aplicação das Provas;  

m) Divulgação dos Gabaritos e Caderno de Questões;  

n) Prazo de Recursos contra Gabarito;  

o) Divulgação de Respostas a Recursos ao Gabarito;  

p) Divulgação do local de Prova Prática e da Prova de Aptidão Física;  

q) Aplicação da Prova Prática e da Prova de Aptidão Física;  

r) Edital de Classificação de Aprovados;  

s) Prazo de Recursos contra Classificação e Notas;  

t) Edital de Recursos à Classificação Provas;  

u) Edital com Resultado Final; e  

v) Homologação do Resultado. 

6 - DAS OBRIGAÇÕES: 

 

6.1 - DA CONTRATADA 

 

6.1.1 - Manter o Contratante, por meio do Fiscal do Contrato, informado de todas as fases do 

serviço contratado e de todas as ações relativas a ele. 

 

6.1.2 - Apresentar Declaração ao Fiscal do Contrato, em até 2 (dois) dias antes da assinatura do 

contrato, na qual se obrigue a manter sigilo absoluto em relação às informações e aos documentos 

a que tiver acesso, em decorrência dos serviços contratados, sob pena de ser responsabilizada 

Civil e Criminalmente, sendo a responsabilidade extensiva, também, aos seus responsáveis. 

 

6.1.3 - Manter a escala de profissionais, que permita a sua mobilidade, de forma a atender à 

demanda interna de serviços. 
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6.1.4 - Garantir o sigilo e a segurança necessários ao processo seletivo, antes, durante e após a 

realização das provas, sendo de sua exclusiva responsabilidade a eventual quebra desse sigilo, 

decorrente de ação ou omissão de seus empregados, prepostos, etc. 

 

6.1.5 - Responsabilizar-se perante terceiros, por prejuízos advindos do descumprimento das 

atividades ou obrigações afetas a Contratada. 

 

6.1.6 -  arcar com todos os encargos de natureza fiscal relacionados, direta ou indiretamente, com 

o cumprimento do serviço contratado. 

 

6.1.7 -  substituir imediatamente os profissionais ausentes -em decorrência de atrasos, faltas, férias 

ou licenças, por outros profissionais. 

 

6.1.8 – Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar 

quaisquer serviços a que se comprometa prestar, sem autorização do Contratante. 

 

6.1.9 - Efetuar, de imediato, sempre que exigido pelo Contratante, o afastamento de qualquer 

profissional cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou 

insatisfatórios ao bom andamento dos serviços. 

 

6.1.10 - Descrever sua proposta obedecendo às especificações constantes deste Termo de 

Referência/Projeto Básico e seus anexos integrantes, bem como demais informações necessárias 

ao perfeito entendimento do conteúdo, sob pena de desclassificação da mesma, caso não o faça. 

 

6.1.11 - Destacar, se assim desejar, na sua proposta e posteriormente na Nota/Documento Fiscal, 

no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, se é ou não optante pelo Simples 

Nacional e em qual anexo a mesma se enquadra, para fins de aplicação de alíquota do ISS e IRRF 

prevista na Legislação Tributária Federal. Caso contrário, será atribuída a alíquota correspondente 

prevista no Código Tributário Municipal, assim como as alíquotas de 1% ou 1,5% a título de 

IRRF. 

 

6.1.12 - Manter link de inscrições ativo durante 24 horas por dia, em site próprio, não cabendo a 

CONTRATADA qualquer responsabilidade em caso de eventual desconexão do sistema. 

 

6.1.13 – Efetuar, com base no número total de vagas disponibilizados pela contratante, o que 

couber de porcentagem para pessoa com deficiências e para negros e índio conforme Leis 

disponíveis no anexo deste Termo de Referência. 

 

6.2 – DA CONTRATANTE 

 

6.2.1 - Criação da Comissão de Concurso Público; 

 

6.2.2 -  Aprovação da minuta de edital do concurso público. 

 

6.2.3 -  Determinar os locais para desenvolvimento dos trabalhos. 
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6.2.4 -  Designar servidores para acompanhamento das atividades. 

 

6.2.5 - Comunicar à licitante vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços. 

 

6.2.6 - Fornecer a descrição dos cargos e as referências salariais. 

 

6.2.7 – Disponibilizar local para realização das provas objetivas e prático-profissional. 

  

6.2.8 - Articular-se com a instituição contratada, quanto às datas relativas às atividades constantes 

do Contrato, e fazer cumprir o respectivo calendário.  

 

6.2.9 - Definir, em comum acordo com a instituição contratada, os cronogramas concernentes à 

realização do certame. 

 

6.2.10 - Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio da Comissão de Organização do 

Concurso Público devidamente designada, que se encarregará dos contatos com a instituição 

contratada para esclarecimentos das dúvidas, troca de informações e demais providências 

necessárias à realização do objeto deste contrato. 

 

7 - ATENDIMENTOS ESPECIAIS 

 

7.1 - A contratada deverá prover às candidatas que tiverem necessidade de amamentar durante a 

realização da prova e que deverão levar um acompanhante, sala reservada para essa finalidade, 

na qual o acompanhante será responsável pela guarda da criança.  

 

7.2 As candidatas que necessitarem amamentar, mas estiver sem acompanhante, não farão as 

provas.  

 

7.3 - Não será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar amamentar, a título de 

compensação, durante o período de realização da prova.  

 

7.4 - VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

 

7.4.1 - De acordo com o número de vagas existentes no quadro da Prefeitura Municipal de 

Conceição de Macabu haverá reserva para candidatos portadores de necessidades especiais na 

conformidade do inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal.  

7.4.2- O candidato portador de necessidades especiais, aprovado no concurso na concorrência 

geral, será submetido, antes da posse, à avaliação médica a fim de analisar a compatibilidade entre 

a deficiência do candidato e a função a ser desempenhada e, verificada a incompatibilidade, o 

mesmo estará inabilitado de assumir o emprego público, anulando-se todos os atos decorrentes 

de sua inscrição.  

7.4.3 - O candidato com deficiência participará do certame em igualdade de condições com os 

demais candidatos, no que tange ao conteúdo, avaliação e critérios de aprovação das provas, data, 

horário, local de aplicação, e a nota mínima exigida.  
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7.4.4 - O candidato que necessitar de prova especial (letra ampliada, Braile intérprete de LIBRAS, 

etc.) ou de sala em condições especiais, deverá requerer, por escrito, à contratada, até o último 

dia de encerramento das inscrições e através de formulário a ser disponibilizado no site da 

contratada, juntando atestado médico comprobatório da deficiência alegada, especifico para o 

concurso, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doença – CID.  

7.4.5 - Os deficientes que não solicitarem a prova especial no prazo citado no item anterior, e nas 

suas condições, não terão direito à prova especial, seja qual for o motivo alegado. 

 

7.4.6- A compatibilidade entre as atribuições do emprego público e a deficiência do candidato 

também será avaliada durante o estágio probatório, sendo exonerado caso a deficiência 

proporcione a incompatibilidade à sua atribuição; assegurado ao candidato o contraditório e ampla 

defesa.  

7.4.7 - Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a 

concessão de readaptação, licença-saúde ou aposentadoria por invalidez.  

 

7.4.8 - A não observância integral, pelo candidato, de qualquer das disposições deste capítulo 

implicará na perda do direito aqui expressadas.  

 

7.5. VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS NEGRAS E ÍNDIOS  

 

7.5.1 - Haverá reserva de vagas para candidatos que se autodeclararem NEGROS ou INDÍOS, 

conforme a Lei nº 1.552/18,  no anexo I deste Termo de Referência. 

 

8 - DO CUSTEIO, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DAS CONDIÇÕES PARA 

PAGAMENTO E DO VALOR ESTIMADO 

 

8.1. As atividades efetuadas pelo regime de empreitada por preço global compreendem a 

elaboração de provas, os custos operacionais de divulgação, transportes de provas, aplicação das 

provas, pagamento de pessoal e todos os custos pertinentes à execução do contrato, as publicações 

oficiais, incluídos os encargos e impostos.  

 

8.2. Não haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos, ressalvados os casos previstos 

em lei específica, caso em que o ônus será da instituição que ficar incumbida da captação das 

referidas taxas.  

 

8.2.1 - O valor das taxas de inscrição referentes ao objeto deste edital será depositado pelos 

candidatos, em caso de contrato por Custo Fixo, na conta da Contratante, o qual será utilizado 

para arcar com todos os custos da organização e execução do certame. No caso de contrato de 

risco, as taxas serão depositadas na conta da contratada.  

 

8.2.2 - A instituição (Contratante ou Contratada) incumbida da capitação das taxas de inscrições 

receberá os valores referentes a estas de acordo com a oferta de cargos constantes no Edital do 

Concurso, pelas quais serão arrecadadas taxas através da rede bancária, com valor a ser estipulado 

no mencionado Projeto Básico.  
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8.2.3 - Concluídas as inscrições, será feito pela responsável do recebimento das respectivas taxas 

o levantamento do valor efetivamente arrecadado, o qual deverá ser informado à outra parte.  

 

8.3. Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de quaisquer espécies, incidentes 

ao objeto deste Contrato correrão por conta da instituição contratada. 

 

8.4 - O valor da proposta deverá ser apresentado preferencialmente por Custo Fixo, cujos 

pagamentos serão efetuados na seguinte disponibilização:  

a) 40% (quarenta por cento) do valor total contratado será pago até 05 (cinco) dias úteis após o 

encerramento das inscrições;  

 

b) 20% (vinte por cento) do valor será pago até 05 (cinco) dias úteis após a realização das provas 

do Concurso;  

 

c) 20% (vinte por cento) do valor será pago até 05 (cinco) dias úteis após a divulgação do resultado 

do Concurso e início do prazo para recursos; e  

 

d) 20% (vinte por cento) do valor será pago até 05 (cinco) dias úteis após a homologação do 

Concurso.  

 

e) Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente indicados na 

proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de compor o processo de 

contratação.  

 

8.4.1 - Em caso de “Contrato de Risco”, a contratada fará jus apenas ao valor correspondente às 

taxas de inscrições e não será admitida proposta com Valor Escalonado, que corresponde a valor 

fixo mais percentual das taxas de inscrições. 

 

8.5 - A instituição contratada deverá estimar, com base em suas análises de cenário e ainda 

considerando seu conhecimento na realização de certames públicos, a quantidade de inscritos no 

concurso, para, de comum acordo com a contratante, definir o valor das taxas de inscrições;  

 

8.6. A análise de cenário realizada pela instituição contratada deverá constar de sua proposta para 

realização do certame.  

 

8.7 - Para fins de início de procedimento será utilizada a dotação orçamentária do exercício 

financeiro de 2019, FONTE 004, a seguir informada: 

 

FICHA ORÇAMENTÁRIA D ESPESA ORÇAMENTÁRIA 

031 33903900 - Royalties 

 

8.8 -Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU - CNPJ n° 29.115.466/0001-14, endereço 

Rua Maria Adelaide, n°. 186, Vila Nova - Conceição de Macabu/RJ. 
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8.9 - A nota fiscal deverá ser apresentada a fim de ser atestada, e, posteriormente, encaminhada 

para pagamento, acompanhadas das CNDs de FGTS, INSS, Fazenda federal e Trabalhista. 

 

8.10 - O valor estimado para a presente contratação é de R$ 255.000,00 ( duzentos e cinquenta e 

cinco mil reais). 

 

8.11 - Todos os custos diretos e indiretos, bem como os direitos trabalhistas, previdenciários ou 

societários, serão de inteira responsabilidade da contratada, exceto se houver legislação específica 

dispondo ao contrário. 

 

9 – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVICO E DA VIGÊNCIA 

  

9.1 - A prestação do serviço será realizado em local determinado pela Secretaria Municipal de 

Administração. 

 

9.2 - O licitante, antes da apresentação de sua Proposta Comercial, deverá tomar conhecimento 

de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações que assumir, 

se contratado, pois não lhe será admitido alegar, posteriormente, o desconhecimento de 

informações ou condições locais para justificar atrasos ou inexecução de obrigações contratuais. 

 

9.3- O período global para a prestação/execução do serviço objeto deste Projeto Básico/Termo de 

Referência é de 12(doze) meses, contando tal prazo a partir da assinatura do contrato. Entretanto, 

na hipótese da homologação do resultado do Concurso ser publicada no Diário Oficial do 

Município antes do prazo acima aludido, considerar-se-á resilido o contrato, nesta data. 

 

10 - DAS PENALIDADES  

 

10.1 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido 

com o contratante, as sanções administrativas aplicadas à instituição contratada serão as seguintes:  

 

10.1.1 - Advertência;  

 

10.1.2 - Multa;  

 

10.1.3 - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com 

a administração pública; e  

 

10.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública.  

 

10.2 - Na hipótese de descumprimento de qualquer das condições avençadas implicará multa 

correspondente a 1% (um por cento) por dia, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

total do contrato, subtraído o que foi executado.  

 

10.3 - Não havendo mais interesse do contratante na execução parcial ou total do contrato, em 

razão do descumprimento pela instituição contratada de quaisquer das condições estabelecidas 
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para a prestação dos serviços objeto deste contrato, implicará multa, em desfavor da contratada, 

no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.  

 

10.4 - O descumprimento total ou parcial da obrigação, nos termos do item 10.3 ensejará, além 

da multa ali fixada, a sanção prevista no item 10.1.3.  

 

10.5 - As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 

contratante ou cobradas diretamente da instituição contratada, amigável ou judicialmente, e 

poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas nesta cláusula.  

 

10.6 - Sempre que não houver prejuízo para a contratante, as penalidades impostas poderão ser 

relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.  

 

10.7 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa 

por parte da instituição contratada, na forma da lei.  

 

11 - DO EXECUTOR DO CONTRATO  

 

11.1- A fiscalização e acompanhamento da execução do serviço contratado serão feitos pela 

Comissão do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu, conforme 

Portaria nº 391/2019, publicada no D.O. nº 82 em 13/09/2019, especialmente designada, que 

anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados na forma do artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

12 - DA FISCALIZAÇÃO  

 

12.1 - A Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu exercerá, mediante a fiscalização do 

contrato, o acompanhamento dos serviços objeto do mesmo, sendo que a ação ou omissão total 

ou parcial nessa fiscalização não exime a instituição contratada de quaisquer de suas 

responsabilidades perante a Prefeitura Municipal ou terceiros.  

 

12.2 - A fiscalização do contrato estará à disposição da instituição contratada para fornecer 

informações necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados.  

 

12.3 - Em nível de acompanhamento, deverão ser procedidas reuniões periódicas na medida em 

que as necessidades do desenvolvimento dos trabalhos e ou entrega de bens assim exigirem.  

 

12.4 - A fiscalização da administração pública se incumbirá também, através da servidora Maria 

da Conceição Daumas de Lima Tavares, matrícula nº 4623302, ficando responsável pelo teor, a 

qualidade do serviço prestado e o andamento de sua execução e fazer exigências, quando 

necessárias.  

 

12.4 - A Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu, mediante fiscalização do contrato, 

reserva-se no direito de exercer rígida e constante fiscalização do contrato sobre os serviços, 

durante todo o período contratual, inclusive quanto ao pessoal da instituição contratada no que se 

refere a sua capacitação e comportamento.  
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13 - DA RESCISÃO  

 

13.1 - Constituem motivos incondicionais para a rescisão do contrato as situações previstas  nos 

artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80 da Lei 

nº8.666/1993.  

 

13.2 - A rescisão do contrato poderá ser precedida ou não de suspensão da execução do seu objeto, 

mediante decisão fundamentada que a justifique, podendo ser:  

 

a. Determinada por ato unilateral e escrito da contratante, observado o disposto no artigo 

109, inciso I, letra “e”, da Lei de Licitações;  

 

b. Amigável, por acordo entre as partes, formalizada a intenção com antecedência mínima 

de 60 (sessenta) dias, desde que haja conveniência para o contratante;  

 

c. Judicial, nos termos da legislação vigente.  

 

13.3 - A rescisão do contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.  

 

14 - DA PUBLICAÇÃO  

 

14.1 - A eficácia da assinatura do futuro contrato fica condicionada à publicação resumida do 

instrumento pela Administração, na imprensa oficial, a ser providenciada pelo contratante.  

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

a) A instituição contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor do contrato;  

 

b) A instituição contratada se obriga a utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos 

fornecidos pelo contratante para execução do contrato;  

 

c) A instituição contratada assumirá a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da 

adjudicação desta Licitação;  

 

d) A instituição contratada responsabilizar-se-á por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas 

os seus empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e 

previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades;  

 

e) Caso haja necessidade de retificação do Edital, sendo esta a pedido da Contratante, esta arcará 

com os custos da publicação, e se ocorrer a pedido ou em decorrência de erro ou culpa da 

Contratada, os custos serão assumidos por esta;  
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f) A execução dos serviços deverá ser feita através de pessoas idôneas, capacitadas e qualificadas, 

assumindo a empresa/instituição contratada total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas 

que venham a ser cometidos durante a vigência contratual.  

 

g) Este Projeto Básico deverá ser plenamente observado quando da execução dos serviços, 

cabendo à Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu exercer a fiscalização das atividades 

nos termos do Contrato de Prestação de Serviços;  

 

h) A contratada fica obrigada a não transferir a outrem, no todo ou em parte, suas obrigações 

contratuais, salvo mediante prévia autorização da Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu;  

 

i) A empresa/instituição a ser contratada deverá firmar declaração de responsabilidade, assinada 

por pessoa com poderes para tanto, com firma devidamente reconhecida em cartório competente, 

sob as penas da Lei, acerca do sigilo absoluto das provas, sendo que qualquer vazamento das 

mesmas pela contratada implicará em rescisão contratual com aplicação de multa, sem prejuízo 

de outras sanções, assegurada a ampla defesa.  

 

j) Os candidatos aprovados serão submetidos ao regime de trabalho Estatutário, disciplinado por 

Lei Municipal, ou aquele que estiver vigente à época da contratação, e farão jus aos direitos, às 

vantagens e às obrigações previstas em lei.  

 

16 – CRITÉRIO DE ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO  

 

16.1 - Serão considerados como critérios de escolha da Instituição que realizará o concurso os 

seguintes parâmetros:  

 

a) Preço;  

 

b) Experiência na execução de concursos na área de Órgão Públicos;  

 

c) Experiência na realização de concursos no geral;  

 

d) Apresentação de 01 plano que evidencie a segurança em todas as etapas e fases sob sua 

responsabilidade;  

 

e) A Comissão julgadora, caso julgue necessário, poderá a qualquer tempo do certame promover 

a realização de diligência in loco, como objetivo de inspecionar a existência da empresa, para 

verificação se a mesma possui estrutura para cumprir o contrato a ser firmado; as providências e 

diligências adotadas pela Comissão deverão ser documentadas por escrito. A adoção deste 

mecanismo visa flexibilizar as normas existentes e adequá-las ao caso concreto, sem infringi-las;  

 

f) Valor da taxa de inscrição.  

 

16.2 A Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu analisará com a discricionariedade dada 

pela Lei, os elementos acima delineados de forma global, sagrando-se vencedora a instituição que 

oferecer a proposta que melhor atenda ao interesse público.  
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16.3 - Ressaltamos que a qualquer tempo a Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu poderá 

exigir a qualquer outra documentação que se fizer necessária.  

 

17 - ENVELOPE DE HABILITAÇÃO - DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS DAS 

LICITANTES 

 

17.1 - Pelo menos um Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público, comprovando que a Licitante executou de forma satisfatória serviço com características 

pertinentes e compatíveis com o objeto do presente Termo de Referência. 

 

17.2 - Declaração da própria licitante informando: 

 

- Possuir estrutura de suporte para troca de informações (verbais, redigidas e através de internet) 

com o Contratante, suficiente para atender prontamente às demandas inerentes ao objeto a ser 

contratado. 

 

Observações: 

1- O Contratante poderá promover visita às dependências da Licitante e consulta às entidades 

competentes, a fim de comprovar a exatidão das informações contidas nos atestados apresentados 

pelas licitantes; 

2- Os Atestados apresentados serão analisados pelo Fiscal do Contrato e pelo Pregoeiro. 

 

17 - DO EDITAL/CONVITE DA LICITAÇÃO 

 

17.1 - Os itens do Edital serão aplicados de acordo com a Comissão Permanente de Licitação, 

Procuradoria Geral do Município e a equipe Gestora do Pedido", bem como o presente Termo de 

Referência /Projeto Básico. 

 

18 - DO CONTRATO / DO ADITAMENTO DO CONTRATO 

 

18.1 - As cláusulas contratuais obedecerão às disposições legais, bem como poderão atribuir 

outras cláusulas de acordo com o Gestor do Pedido e a Procuradoria Geral do Município e o objeto 

empregado, para fins de efetividade e legalidade, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

18.2 - Dar-se-á rescisão contratual das partes nos termos da aplicação do Artigo 77, 78, 79 e 80 

da Lei Federal n° 8.666 de 21/06/93 e item 13 deste Termo de Referência. 

 

18.3 - 0 Gestor do Pedido poderá solicitar ao Ordenador de Despesa ADITAMENTO 

CONTRATUAL nos termos do art. 57, 65 e 78 da Lei Federal n° 8.666 de 21/06/93. 

 

 

19 -  DOS FOROS E DOS CASOS OMISSOS  
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19.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Conceição de Macabu, Estado do Rio de Janeiro, como o 

competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do futuro contrato, com renúncia de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja.  

 

19.2 - Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de 

solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que dispõem 

a Lei nº 8.666/1993 e demais legislações vigentes aplicáveis à espécie.  

 

 

Conceição de Macabu, 13 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

TÂNIA REGINA GABRIEL FONTES TAVARES 

Secretária Municipal de Administração 


