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Contratação de empresa para execução dos serviços técnicos especializado em 
organização e execução de concurso público para provimento de cargos públicos e 

formação do quadro reserva da Prefeitura Municipal de Granito/PE. 
 

 

Desse modo, entendemos que o edital será retificado nos seguintes termos: 

 

4.1.1. RELATIVAMENTE À HABILITAÇÃO JURÍDICA DA LICITANTE Onde se lê:  

4.1.5.4.3: “Apresentação de atestado de capacidade técnica fornecido por 

órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, 

em nome da licitante, que já realizou concurso público com utilização de cartão resposta e 

correção por leitura ótica, para no mínimo 2.000 (Dois mil) candidatos inscritos em um único 

concurso público, devendo o atestado indicar a entidade contratante, seu CNPJ, endereço em 

papel timbrado ou assemelhado, com firma reconhecida em cartório competente do 

representante legal do Contratante que comprove indubitavelmente a autenticidade da mesma, 

especificando os cargos ofertados e a quantidade de inscritos, devendo estar contemplados os 

cargos de médio e superior, sendo o referido atestado devidamente averbado no Conselho 

Regional de Administração competente, devidamente registrado no CRA competente 

acompanhado de cópia das notas fiscais e contrato devidamente autenticadas em cartório 

público, visados pelo CRA”. 

 

4.1.5.4.1- Comprovação de que possui gráfica própria para a confecção de todos 

os materiais gráficos necessários a aplicação do concurso público e ou contrato para tal fim. 

(inciso IV Art. 30 Lei 8.6666/93).  

4.1.5.4.2- Comprovação de que dispõe de malotes tipo banco – através de 

aquisição de nota fiscais de concursos anteriores - para transporte das provas no dia do certame. 

(inciso IV Art. 30 Lei 8.6666/93).  

4.1.5.4.3- Comprovação de que dispõe de Leitor Ótico para leitura dos cartões 

resposta dos candidatos, visando a segurança e agilidade do processo, através de nota fiscal. 

(inciso IV Art. 30 Lei 8.6666/93). 
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4.1.5.4.4- Comprovação de que dispõe de sala cofre monitorada 24h e equipada 

com fechadura eletrônica visando garantir a segurança e a lisura do certame, através de copia 

do contrato com a empresa de segurança ou documento equivalente. (inciso IV Art. 30 Lei 

8.6666/93).  

4.1.5.4.5 - Comprovação de que dispõe de meios e recursos para fazer a coleta 

de digitais dos candidatos, com equipamento especifico, comprovado através de nota fiscal. 

(inciso IV Art. 30 Lei 8.6666/93). 

 

5- Da proposta técnica – envelope 02: 

 

5.4. FATORES E CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO: 

 

5.4.1.1. A equipe técnica que consta no item “C” será avaliada através da análise 

de currículos dos profissionais envolvidos no planejamento, elaboração e realização de concurso 

e deverão ser apresentados da seguinte forma:  

a) Relação nominal dos componentes da equipe técnica com dados pessoais e 

formação, acompanhada dos respectivos currículos;  

b) O currículo deverá conter: identificação e escolaridade, e ser entregue em no 

máximo 03 (três) folhas de papel tamanho A4 e deverá conter data e assinatura do profissional, 

responsabilizando-se pelas informações com a seguinte declaração de cada profissional 

proposto: “Declaro que faço parte da equipe técnico-administrativa do(a), desde /__/__, e 

responsabilizo-me pelas informações prestadas neste currículo.” Local ( _), data _de de . 

Assinatura/R.G. com firma reconhecida”. 

 

Leia-se: 

 

 

4.1.5.4.3: “Apresentação de atestado de capacidade técnica fornecido por 

órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, 

em nome da licitante, que já realizou concurso público com utilização de cartão resposta e 
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correção por leitura ótica, para no mínimo 2.000 (Dois mil) candidatos inscritos em um único 

concurso público, devendo o atestado indicar a entidade contratante, seu CNPJ, endereço em 

papel timbrado ou assemelhado, com firma reconhecida em cartório competente do 

representante legal do Contratante que comprove indubitavelmente a autenticidade da mesma, 

especificando os cargos ofertados e a quantidade de inscritos, devendo estar contemplados os 

cargos de médio e superior, sendo o referido atestado devidamente averbado no Conselho 

Regional de Administração competente”. 

 

4.1.5.4.2- Comprovação de que dispõe de malotes tipo banco – através de 

aquisição de nota fiscais de concursos anteriores - para transporte das provas no dia do certame. 

(inciso IV Art. 30 Lei 8.6666/93). 

  

4.1.5.4.3- Comprovação de que dispõe de Leitor Ótico para leitura dos cartões 

resposta dos candidatos, visando à segurança e agilidade do processo. (inciso IV Art. 30 Lei 

8.6666/93). 

 

4.1.5.4.4- Comprovação de que dispõe de sala cofre monitorada 24h e equipada 

com fechadura eletrônica visando garantir a segurança e a lisura do certame. (inciso IV Art. 30 

Lei 8.6666/93).  

 

4.1.5.4.5 - Comprovação de que dispõe de meios e recursos para fazer a coleta 

de digitais dos candidatos, com equipamento especifico. (inciso IV Art. 30 Lei 8.6666/93). 

 

5- Da proposta técnica – envelope 02: 

 

5.4. FATORES E CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO: 

 

5.4.1.1. A equipe técnica que consta no item “C” será avaliada através da análise 

de currículos dos profissionais envolvidos no planejamento, elaboração e realização de concurso 

e deverão ser apresentados da seguinte forma:  
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a) Relação nominal dos componentes da equipe técnica com dados pessoais e 

formação, acompanhada dos respectivos currículos;  

 

b) O currículo deverá conter: identificação e escolaridade, e ser entregue em no 

máximo 03 (três) folhas de papel tamanho A4 e deverá conter data e assinatura do profissional. 

O currículo poderá também ser realizado por plataforma eletrônica, através da plataforma lattes, 

sendo este não necessitando de declaração haja vista que o site é um sistema de currículo 

criado e mantido pelo CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). 

Em caso de currículo confeccionado em papel, deverá conter a responsabilização das 

informações declaradas com a seguinte declaração de cada profissional proposto: “Declaro que 

faço parte da equipe técnico-administrativa do(a), desde /__/__, e responsabilizo-me pelas 

informações prestadas neste currículo.” Local ( _), data _de de . Assinatura/R.G”. 

 
 
 

Granito, 25 de Novembro de 2019. 
 
 

FRANCISCO DUARTE GABRIEL 
Presidente da CPL 
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