
 

 

 

OFÍCIO Nº 117/2020                      

 

                                             Jaciara-MT, 04 de março de 2020. 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 

 

Senhor Prefeito,  

 

Tem este a finalidade de solicitar de Vossa Excelência a instauração dos trâmites necessários para a 

abertura de Processo Licitatório tendo como objeto: “Contratação da empresa especializada, para 

realização de Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas nas secretarias da Prefeitura 

Municipal de Jaciara-MT”. 

Justificamos que os serviços solicitados visam atender as necessidades que as atividades dos setores 

demandam com qualidade, conhecimento e qualificação nos serviços prestados. Os referidos cursos foram 

elencados através da observação e acompanhamento junto às unidades administrativas, como a solicitação da 

comunidade, assim como a reivindicação dos Coordenadores dos setores desta administração no intuito de 

melhorar o atendimento. 

Enfatizamos que esta Secretaria tem buscado incessantemente, atender as necessidades da comunidade 

jaciarense, procurando sempre a melhor solução dos problemas pertinentes a cada situação. 

Segue em anexo o Termo de Referência contendo especificação, Planilha de serviços e orçamentos e 

Dotação Orçamentária, obtida através de contato com o Setor de Contabilidade desta Prefeitura que poderá 

cobrir as despesas relacionadas ao objeto solicitado, bem como cópia do cartão do CNPJ de três empresas, às 

quais solicitamos que sejam convidadas a participarem do certame, sendo elas: 

 

 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA – CNPJ: 33.929.416/0001-48 

 LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – CNPJ: 11.499.448/0001-18 

 MÉTODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS ME – CNPJ: 22.817.081/0001-50 

 

Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios no sentido de solicitar 

ao setor competente que realize processo licitatório para que possa atender durante o período de 10 (dez) dias. 



 

 

Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e renovamos-lhe as expressões 

de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

ANA PAULA BARBOSA BUENO 

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 1-INTRODUÇÃO  

 

1.1. A Prefeitura de Jaciara–MT necessita Contratar empresa especializada para prestar serviços na 

“Organização, Realização e aplicação de Processo Seletivo” no Jaciara–MT. 

 

 2 - OBJETIVO/JUSTIFICATIVA  

 

2.1. Seleção de melhor proposta objetivando a Contratação de empresa especializada para prestar serviços 

na “Organização, Realização e aplicação de Processo Seletivo” para o Poder Executivo no Município de 

Jaciara – MT. 

Por intermédio do presente procedimento licitatório, o Poder Executivo Municipal pretende dar provimento 

as vagas existentes nos quadros de servidores do Município de Jaciara/MT, atendendo ao disposto no art. 

37, II, da Constituição Federal de 1988, garantindo, assim, a continuidade dos serviços prestados pelo 

poder público à sociedade. 

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

orçamentários e humanos postos a sua disposição, com vistas a suprir as necessidades das unidades 

públicas de prestação de serviços, estruturando assim a composição mínima das equipes, garantindo o 

caráter de continuidade dos serviços. 

Assim, considerando os Princípios da Moralidade, da igualdade e da Competição, os quais postulam a 

natureza do Processo Seletivo, garantindo a acessibilidade aos cargos públicos de provimento efetivo é de 

extrema importância à realização de novo processo seletivo para preenchimento das vagas já existentes, 

bem como formar cadastro de reserva para futuras e eventuais vagas, a fim de não sobrecarregar o 

bom funcionamento da Administração Pública Municipal. 

 

 3 - SERVIÇOS  

 

3.1. CONDIÇÕESGERAISDAPRESTAÇÃODOSSERVIÇOS: 

 

3.1.1. EDITAL– Os editais e os Comunicados relacionados como Processo Seletivo serão elaborados pela 

Empresa Vencedora com acompanhamento feito Pela Comissão Prefeitura Municipal de Jaciara - MT, com 

assessoramento do licitante vencedor, para verificar os aspectos técnicos quanto à inscrição, às provas e à 

avaliação, a fim de que se coadunem com os interesses e exigências legais da Administração. 

 

I. Elenco de editais: 

- Edital de abertura de inscrições; 

- Edital de Inscrições Indeferida se Deferidas; 

- Edital de convocação para as provas objetivas; 

- Edital de divulgação dos gabaritos; 

- Edital do resultado das provas objetivas; 

- Edital de convocação para as provas práticas; (caso necessário) 

- Edital do resultado da prova prática; (caso necessário) 

- Edital do resulta do final. 

- Entre outros editais e comunicados importantes para o bom andamento do Processo Seletivo. 

 



 

 

II. INSCRIÇÕES – As inscrições para o Processo Seletivo deverão ser realizadas através de site 

disponibilizado pela licitante vencedora, obedecendo aos procedimentos e regulamentos divulgados em 

edital. 

 

II. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS – As listas dos candidatos inscritos, distribuídos por colégios e 

salas, serão disponibilizadas em sites oficiais da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT. 

  

IV. PROVAS – OPROCESSO SELETIVO constará das seguintes provas: teóricas compatíveis com cada 

cargo e práticas quando for o caso. Recomenda-se que as provas sejam elaboradas por bancas examinadoras 

compostas de docentes ou técnicos de alto nível, integrantes de instituições de ensino superior ou órgão 

técnico, que se responsabilizarão pelas questões de cada uma das provas. 

 

V. PREPARAÇÃO PARA A PLICAÇÃO DAS PROVAS 
LOCAIS DE EXAME – A Prefeitura de Jaciara–MT, disponibilizará os locais para aplicação das provas; 

 

VI. TREINAMENTO DE PESSOAL – O licitante vencedor deverá efetuar o treinamento de 

coordenadores, fiscais de sala e fiscais volantes, elaborando manual de orientação sobre os procedimentos e 

normas a serem adotadas. 

 

VII. FOLHAS DE RESPOSTA– Os cartões de respostas serão providencia dos pelo licitante vencedor. 

 

VIII.  MATERIAL DE APLICAÇÃO – Serão providenciados pelo licitante vencedor, sem ônus a 

Prefeitura de Jaciara - MT, formulários e impressos necessários para aplicação das provas: setas indicativas; 

indicação de sanitário masculino e feminino; sala de coordenação; indicação do nº das salas de prova; 

crachás do Coordenador/ Fiscal/Apoio; duas listas de chamada (uma para o Coordenador, outra para ser 

fixada no prédio para ciência dos candidatos; formulários para candidato fora de local, correção de dados 

cadastrais, documento de identificação inadequado, relação de ausentes, por sala; folhas de respostas óticas 

sem identificação, de reserva, para uso eventual; por sala; lista de presença, para assinatura dos candidatos 

presentes. 

 

IX. APLICAÇÃO DAS PROVAS – As provas serão aplicadas no Município de Jaciara–MT, em data e 

horárias definidos no cronograma. 

 

X. COORDENAÇÃO GERAL – Para dar suporte aos coordenadores de aplicação de provas e centralizar 

informações sobre o decorrer das provas, permanecerá de plantão pessoal familiarizado com as normas, 

exigências e trâmites do processo. As despesas com a coordenação correrão por conta do licitante vencedor. 

 

XI. COORDENAÇÃO–Todo o trabalho de coordenação da aplicação das provas será de responsabilidade 

do licitante vencedor, cujas despesas correrão por sua conta. 

 

XII. FISCALIZAÇÃO – O licitante vencedor deverá colocar fiscais de sala em número suficiente para 

atender a seguinte distribuição, cujas despesas correrão por sua conta: Salas com até 30 candidatos = 1 

fiscal; 

 

XIII.  AVALIAÇÃO DAS PROVAS 
 

- LEITURA ÓTICA – Os cartões resposta marcados pelos candidatos com caneta esferográfica de tinta 

azul, serão diretamente lidas pelas leitoras óticas. Todo o trabalho de leitura ótica e consistência dos 



 

 

resultados serão executados pelo licitante vencedor, sob sua integral responsabilidade. 

 

- PROCESSAMENTO EM COMPUTADOR – Os resultados gravados pela leitora ótica serão processados 

em computadores, para seleção dos candidatos classificados no Processo Seletivo. A seleção será feita de 

acordo com os critérios estabelecidos no Edital. 

 

XIV. RESULTADO FINAL 
LISTAGENS – O licitante vencedor processará o resultado final totalizando os pontos obtidos e fornecerá 

à Prefeitura de Jaciara - MT, as seguintes listagens: 

a) Relatório Geral em ordem alfabética, com a pontuação obtida em cada prova; 

b) Relatório dos candidatos habilitados, em ordem alfabética; 

c) Relatório de candidatos habilitados, em ordem de classificação. 

 

OBS. Será fornecido á Prefeitura de Jaciara / MT, em arquivo eletrônico, dados estatísticos aos relatórios 

acima citados. 

 

XV. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS – A divulgação da lista de resultado final dos candidatos 

classificados dar-se-á da mesma forma de publicidade dos editais de convocação, cujas despesas correrão 

por conta do licitante vencedor. 

 

XVI. FICHAS DE INSCRIÇÃO E FOLHAS DEFINITIVAS DE RESPOSTAS – Após o encerramento do 

PROCESSO SELETIVO o licitante vencedor encaminhará a Prefeitura de Jaciara - MT, no prazo de 

20(vinte) dias, toda documentação referente ao processo para arquivamento. 

A) Todos os trabalhos deverão ser desenvolvidos em consonância com a Lei Orgânica do Município 

de Jaciara - MT, Estatutos vigentes e demais normas jurídicas municipais. 

B) Poderá haver, desde que conveniente para a Administração e presentes motivos de interesse 

público, substituição de cargos por outros de igual escolaridade, bem como acréscimo ou supressão 

da quantidade de cargos até o limite de 25%(vinte e cinco por cento) permitido pela Lei Federal 

nº.8.666/93. 

 

 4. VALOR DE REFERÊNCIA  

 

4.1. Valor Percentual Global de no máximo 99% (noventa e nove por cento) dos valores recebidos a título 

de taxa de inscrição, limitado ao valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 

 

 5. PRAZO  

 

5.1. Os serviços deverão ser iniciados imediatamente, num prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis após 

Ordem de Serviço. 

 

 6. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO  

 

6.1. Os Valores das Taxas de Inscrição serão: 

 

a) Cargos de Nível Superior serão de até R$ 90,00 (noventa) reais; 

b) Cargos de Nível Médio serão de até R$ 60,00 (sessenta) reais; 



 

 

c) Cargos de Nível Fundamental serão de até R$ 40,00 (quarenta) reais; 

 

6.2. Os valores das taxas de inscrição serão depositados em conta única do Tesouro Municipal, por meio 

de Guia de Recolhimento, ao passo em que a CONTRATANTE abrirá uma conta especifica para este fim. 

6.3. Todos os encargos, bem como, eventuais taxas e/ou tarifas bancárias incidirão sobre os valores 

arrecadados e serão deduzidos da remuneração da CONTRATADA. 

6.4. A remuneração da empresa contratada será de, no máximo, 99% (noventa e nove por cento) do valor 

liquido total das inscrições, limitado ao valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 

6.5. Caso o valor pertinente à arrecadação das taxas de inscrição seja superior ao preço do serviço acertado 

neste contrato, esta diferença a maior deverá ser revertida ao Tesouro Municipal. 

6.6. Os pagamentos efetuados à Contratada não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades 

vinculadas à prestação de serviços anteriores, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade. 

 

 7. METODOLOGIA  

 

7.1. Menor Preço Global por Percentual. 

 

 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

8.1. Os proponentes deverão obedecer rigorosamente às condições previstas no edital. 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

ITEM CÓDIGO 

TCE 

QUANT DESCRIÇÃO VALOR 

UN 

VALOR 

TOTAL 

01 00030095 1 
Serviço de Consultoria na área 

administrativa – de 

profissional especializado em 

elaboração de prova para 

processo seletivo. 

 

R$ 47,00 R$ 64.390,00 

(cód.: 

2081) 

TOTAL  GERAL R$ 129.477,00 

 

 

 8. QUADRO DE GARGOS  

 

Nº de 

Vagas 

 

CARGO 

 

ESCOLARIDADE 
LOCAL DE 

TRABALHO 

 

SALÁRIO 

BASE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

CR OPERADOR DE VEÍCULOS E 

MÁQUINAS I – CNH CAT D 

ALFABETIZADO EDUCAÇÃO/ROT

A DISTRITO DE 

CELMA 

R$ 1.232,56 44h 

CR OPERADOR DE VEÍCULOS ALFABETIZADO EDUCAÇÃO/ROT R$ 1.232,56 44h 



 

 

E MÁQUINAS I – CNH CAT D A DISTRITO DE 

CELMA 

CR APOIO ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAL 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OU 

COMPLETO 

EDUCAÇÃO 

COZINHA 

ÚNICA 

MUNICIPAL 

R$ 1.045,00 30h 

CR APOIO ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAL 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

EDUCAÇÃO R$ 1.045,00 30h 

CR PROFESSOR INTERPRETE DE 

LIBRAS (com atesto) 

ENSINO 

SUPERIOR 

EDUCAÇÃO R$ 2.563,80 24h 

CR NUTRICIONISTA ENSINO 

SUPERIOR 

EDUCAÇÃO 

COZINHA 

ÚNICA 

MUNICIPAL 

R$ 2.616,50 30h 

CR AUXILIAR DE 

DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

EDUCAÇÃO R$ 1.411,50 30h 

CR AUXILIAR DE 

DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

EDUCAÇÃO 

DISTRITO DE 

CELMA 

R$ 1.411,50 30h 

CR TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAL 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO + 

CURSO DE 

INFORMÁTICA 

 

EDUCAÇÃO 

 

R$ 1.411,50 

 

30h 

CR INSTRUTOR TÉCNICO 

DEARTES (CONTAÇÃO 

DEHISTÓRIA / MÚSICA 

(VOZE INSTRUMENTO) / 

CORAL 

/ DANÇA (ZUMBA, 

CAPOEIRA E FANFARRA) 

 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OU 

CURSANDO 

 

EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE 

CULTURA 

 

 

R$ 1.386,94 

 

 

44h 

CR OFICIAL ADMINISTRATIVO ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE 

CULTURA 

R$ 1.386,94 30h 

CR PROFESSOR LIC. PLENA 

EM PEDAGOGIA OU 

NORMAL SUPERIOR 

ENSINOSUPERIOR 

C/ LICENCIATURA 

ESPECÍFICA 

 

EDUCAÇÃO 

 

R$ 2.563,80 

 

24h 

CR PROFESSOR LIC. PLENA 

EM PEDAGOGIA OU 

NORMAL SUPERIOR 

ENSINOSUPERIOR 

C/ LICENCIATURA 

ESPECÍFICA 

EDUCAÇÃO 

DISTRITO DE 

CELMA 

 

R$ 2.563,80 

 

24h 

CR PROFESSOR LIC. PLENAEM 

LETRAS/ PORTUGUÊS 

ENSINOSUPERIOR 

C/ LICENCIATURA 

ESPECÍFICA 

 

EDUCAÇÃO 

 

R$ 2.563,80 

 

24h 

CR PROFESSOR LIC. PLENA EM 

LETRAS 

ENSINOSUPERIOR    



 

 

PORTUGUÊS/INGLÊS C/ LICENCIATURA 

ESPECÍFICA 

EDUCAÇÃO R$ 2.563,80 24h 

CR PROFESSOR LIC. PLENA 

EM MATEMÁTICA 

ENSINOSUPERIOR 

C/ LICENCIATURA 

ESPECÍFICA 

 

EDUCAÇÃO 

 

R$ 2.563,80 

 

24h 

CR PROFESSOR LIC. PLENA 

EM CIÊNCIAS BIOLÓGICA/ 

DA NATUREZA 

ENSINOSUPERIOR 

C/ LICENCIATURA 

ESPECÍFICA 

 

EDUCAÇÃO 

 

R$ 2.563,80 

 

24h 

CR PROFESSOR LIC. PLENA 

EM HISTÓRIA 

ENSINOSUPERIOR 

C/ LICENCIATURA 

ESPECÍFICA 

 

EDUCAÇÃO 

 

R$ 2.563,80 

 

24h 

CR PROFESSOR LIC. PLENA 

EM GEOGRAFIA 

ENSINOSUPERIOR 

C/ LICENCIATURA 

ESPECÍFICA 

 

EDUCAÇÃO 

 

R$ 2.563,80 

 

24h 

CR PROFESSOR LIC. PLENA 

EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

ENSINOSUPERIOR 

C/ LICENCIATURA 

ESPECÍFICA 

 

EDUCAÇÃO 

 

R$ 2.563,80 

 

24h 

CR TÉCNICOADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAL(MULTIMEIO

S DIDÁTICOSNTM) 

ENSINOSUPERIOR 

CURSODE 

INFORMÁTICA 

EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE 

CULTURA 

R$ 1.734,37 30h 

CR INSTRUTOR TÉCNICO DA 

DECEL 

ENSINO 

SUPERIOR EM 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE 

ESPORTES 

R$ 2.132,78 30h 

CR OPERADOR DE VEÍCULOS E 

MÁQUINAS I – CNH CAT D 

 

ALFABETIZADO 

SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

R$ 1.232,56 44h 

 

 

 

Jaciara/MT, 04 de março de 2020. 

 

 

 

ANA PAULA BARBOSA BUENO 

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 


