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Of1c10 n° 46/2020/FADESP Belem, 09 de julho de 2020 

DA: FUNDA(;AO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP 
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA 

Prezado (a) Senhor (a). 

A Fundacao de Amparo e Desenvolvimento da Pesqursa - FADESP. mstituioa em 1977 
visando a cnacao de uma instituicao agil, dotada de estrutura operacronal, especializada na 
construcao e gestao de projetos e prestacao de services a Umversidace Federal do Para (UFPA) e a 
Sociedade. A FADESP e credenciada coma Fundacao de Apoio pelo Mmisterio da Educacao (MEC) 
e o Mrrusterio da Crencra, Tecnologia, lnovacao e Cornurucacao (MCTIC) da UFPA e e tarnbem 
�utonzada da UFRA. IFPA, UNIFESSPA. Museu Emilio Goeldt e Institute Evandro Chagas. 

Ao longo dos anos, a FADESP adquiriu respeito e reconhecimento, contando com urna 
_strutura orqaruzacronal coesa. formada por proftssionais especrauzados e infraestrutura 
informatizada mtegrada. A rnissao e desenvolver com excelencia a prestacao de servicos a 
lnstituicoes publicas e privadas parceiras no apoio a gestao adrrurustratrva-flnancerra de projetos, 
execucao de programas de desenvolvimento institucional. consultonas, concursos publicos, entre 
outros. 

A Fundacao empenha-se em construir uma relacao schda com seus clientes. senco a 
cornpetencia e comprometimento da equipe de profissronais o fator drferencral dos servicos 
oferecidos 

No que concerne a reahzacao de concursos publicos e processes seletivos. a FADESP possin 
capacidade tecnica e experiencia comprovadas ha mars de 15 anos, atuando sempre ao lado da 
UFPA na reauzacao de tais processes. pnmando pela pontualidade na entrega dos seus services. 
proporcionando ao podcr publico atendirnento com qualtoade, respertando sempre os prmcrpios 
constitucionais. priorizando a etica. transparencia e imparc,alidade na selecao do quadro de pessoal 
dos orqaos pubhcos. 

A FADESP organizou mars de 100 (cem) concursos publicos no periodo 2005/2019 com mars 
de 800 000 candidates mscritos e satisfeitos com os resultados Abaixo retacronados alguns 

oncursos reallzados 
• Mirusterio Publico do Estado do Para - MP/PA (43.850 mscntos), 
• Oefensoria Publica do Estado do Para (18.500 inscritos); 
• Secretana de Educacao do Estado do Para (Maqisterio - 46.150 mscritos) 
• Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Para - SEMA (6.850 ,nscritos). 
• Secretana de Sauce do Estado do Para - SESPA (14.550 mscntos), 
• lnstituto de Assistencia aos Servidores do Estado do Para - IASEP (16.560) 
• Assernbleia Legislativa do Estado do Para - ALEPA (5.100 mscntos), 
• Banpara (tres concursos para advogados totalizando 5.800 inscntos) 
• Policia M1l1tar do Para 2007 (Soldados - 44.230 mscruos), 
• Policia Militar do Para 2007 (Oficiais - 6.050 inscritos); 
• Policia Mrhtar do Para 201 O (Oficrais - 6.000 tnscritos): 
• Pollcia Militar do Para 2016 (Soldado - 90.000 mscritos): 
• Pohcia Milltar do Para 2016 (Oftcial - 15.000 mscritos): 
• Cosanpa (28.150 I nscritos ); 
• Companhia Docas do Para - COP (Tres concursos totalizando 8.500 mscnto 
• Prefeitura de Santa rem/PA (10.550 inscritos); 
• Prefeitura de Castanhal/PA (54.400 mscritos): 
• Prefeitura de Parauapebas/PA (cmco concursos. totahzando 53.500 mscritos), 



• Prefeitura de Capanema/PA (32.000 lnscritos); 
• Prefeitura de Oriximina/Pc, (tres concursos totalizando 7.350 inscritos); 
• Prefeitura de Monte Alegre/PA {dais concursos totalizando 6.500 inscritos): 
• Prefeitura de Almeirim/PA (9.330 inscritos); 
• Prefeitura de Breves (10.800 inscritos): 
• Prefeitura de Xinguara (4.100 lnscritos); 
• Prefeitura de lgarape-Miri (9.440 inscritos); 
• Prefeitura de Sao Felix do Xingu (3.630 inscritos); 
• Prefeitura de Baiao {4.800 inscritos): 
• Prefeitura de Conceicao do Araguaia {3.520 lnscritos); 
• Camara Municipal de Maraba (5.500 inscritos); 
• Camara Municipal de Alenquer {1.400 inscritos), 
• Camara Municipal de Parauapebas {4.500 lnscritos). 

Estamos apresentando a proposta da FADESP objetivando a realizacao de Processo Seletivo 
Publrco (Vestibular), para o preenchimento de 50 vagas ao Curso de Psicologia da UNIFESSPA. 
Sendo assim, informamos abaixo o detalhamento de nossa proposta tecnlca para a realizacao do 
referido concurso publico, coma se segue. 

1. OBRIGA<;OES DA FADESP 
a) Elaborar Editais do Processo Seletivo; 
b) Organizar o processo de inscncao de candidates na modalidade online (via Internet) no site 
da FADESP; 
c) Responsabilizar-se pela arrecadacao das taxas de inscricoes dos candidatos, 
d) Elaborar provas objetivas com 35 (trinta e cinco) quest6es, alern de prova de redacao, 
e) Aplicar, no mesmo dia e tumo, as provas objetivas e de redacao referidas na alinea anterior: 
f) Executar o processo seletivo de que trata este Contrato, responsabihzando-se pela sua 
execucao utilizando o Corpo Docente da Universidade Federal do Para para elaboracao revisao 
critica, revisao pedag6gica e gramatical das provas, coma sua Fundacao de Apo10, declarada 
assim pelo Magnifico Reitor, e/ou, professores de outras tnstituicoes de Ensino Superior quando 
nao se encontrar Professores da UFPA disponiveis, na area de conhecirnento pretendida ou 
com carga horaria livre para realizar a tarefa especifica de elaboracao de quest6es oriqmars e 
ineditas que irao compor as provas do Processo Seletivo, conteudo proqrarnatico e orientac;:6es 
pedag6gicas de; 
g) Confeccionar. reproduzir e embalar as provas, rmpressas em papel com formate unico, 
mantendo reserva de 10% do nurnero total de candidates; 
h) Manter sigilo absolute das provas, ate o momenta da apticacao das mesmas. que deverao ser 
embaladas em envelopes plasticos pr6prios com lacre e rdentlflcacao da sala de aplicacao de 
prova, que serao acondicionados em malotes lacrados; 
1) Treinar os fiscais que atuarao na fiscalizacao das provas do Processo Seletivo; 
j) Divulgar os gabaritos das provas objetivas e a grade de correcao da prova de redacao no 
prazo de ate 48 horas ap6s a sua reahzacao: 
k) Conservar as folhas de respostas das provas objetivas e de redacao durante o p az 
(seis) meses ap6s a hornoloqacao do resultado final da selecao, ap6s o qu de 
incineradas: 
I) Responder, em primeira instancia, aos recurses interpostos pelos candidates: 

Rubnca 



m) Entregar o Resultado Final do processo seletivo a Prefeitura ate a data estabelecida em 
comum acordo com esta, observando o criteria de cotas para candidatos onundos da rede 
publica, candidates de baixa renda e candidates autodeclarados pretos, pardos e indigenas, nos 
termos da lei n° 12. 711 /2012; 
n) Responsabilizar-se pelo pagamento da banca que elaborara e revisara as provas dos 
coordenadores gera,s que aplicarao as provas, bem coma dos funcionarios da FADESP que 
prestarao apoio loqisuco e operacional em todas as etapas da selecao, desde a impressao e 
empacotamento das provas, processamento das inscncoes. entrega dos cartoes de inscricoes 
aos candidatos, leitura dos cart6es respostas e correcao das redacoes, 
o) Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas. previdencianos, fiscars e cornorcia.s 
resultantes da execucao do Processo Seletivo, tendo como suporte os recurses advindos deste 
contrato. Nao se responsabilizando pelo pagamento da equipe local de fiscauzacao selec,onada 
pelo Municipto, que atuarao na aplicacao da prova, nem de qualquer servicer ou pessoa 
vmculado a Prefeitura que preste qualquer tipo de apoio no dia da selecao publica 
p) Responsabuizar-se pelos aparelhos medidores de temperatura, bem como crsponibilizacao de 
alcool em gel aos candidates, em um local vtslvel para que estes facarn a utilizacao se asstrn 
preferirem, no dia da apficacao das provas; 
q) Medrr a temperatura dos candidatos no dia da prova de conhecimentos. dando o devido 
encaminhamento aos que ultrapassarem 37° C; 
r) Cumpnr e fazer cumprir as obrigac;6es assumidas no presente instrumento, 

\ 

2 OBRIGAC6ES DA PREFEITURA 
a) Cumprir e fazer cumprir as obnqacoes assurrudas no presente instrumento 
b) Publicar avisos de Editais de selecao e comunicados no Oiario Oflcral do Estado bem como de 

divulqacao dos avisos de resullados; 
c) Disponibilizar qratuuarnente espacos fisicos adequados (sem carteiras quebradas, com boa 

itummacao e ventuacao), na proporcao de uma carteira por metro quadrado da sala de 
aplicacao no Municip10 para que os candidates possam realizar as provas, 

d) lnformar a Fadesp com antecedencia de 30(tinta) dias antes da reauzacao das provas a lista 
dos espacos fis1cos, para 1.000 candidates, com as devidas autonzacoes (documento deve 
canter name, endereco, quantitative de sala e quantitativo de carteiras) para reanzacao da 
aphcacao das provas de acordo com a demanda de inscntos no processo seletivo; 

e) Arcar com qualquer despesa referente a lotacao dos espacos frsrcos. entre elas despesas com 
transporte de carterras, cadeiras e mesas. e. ainda, reparos nas unidades de apncacao 
referentes a ilurnmacao, bebedouro e refnqeracao (ar-condicronados, splits e/ou ventiladores) 

f) Drsponibllizar e selecionar, sem qualquer custo para a FADESP fiscais, assessores e 
coordenadores das unidades em nurnero suficiente para atuar no dra da aplicacao da prova 
quantitative esse que sera definido pela FADESP apos a apuracao do numero de lnscrltos, 
bem como solicitar que os mesmos levem suas devidas mascaras pessoais para prevencao 
da Convid-f s. no dia da apbcacao das provas, 

g) Reahzar a selecao dos fiscars. assessores e coordenadores das unidades com tempo nabu 
para que a FADESP realize o tremarnento antes da apucacao das provas. 

h) Arcar com as despesas de transporte da equipe da FADESP que rra ao Munictp: 
aplicacao da prova, bem como dos malotes de provas, referente ao trajeto de 
Municipio e, posteriormente do Municfp10 a Belem; 

i) Arcar com as despesas logisticas de transporte da equipe da FADESP q 
aplicacao da prova dentro do Municipio. 

j) Arcar com as despesas de alirnentacao e hospedagem da equrpe da F a 
Municlp10 coordenar a aplrcacao da prova; 
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k) Remunerar fiscais, assessores, coordenadores de unidades, apoio de limpeza, vigilantes e 
sequranca, que atuarao em qualquer das fases da selecao, nao cabendo a FADESP qualquer 
responsabilidade, seja sclidaria. seja subsidlarta. acerca dos referidos pagamentos; 

q) Acompanhar a execucao deste Contrato. 

3. CUSTO DA PRESTA<;AO DOS SERV1c;os 
3.1 - A FADESP sera remunerada pelas taxas de inscricao cobradas dos candidates, no valor 

unitario de R$ 80,00 (oitenta reais), que serao recolhidas atraves de quia emitida no site da FADESP 
3.2 - Serao de responsaburdade da FADESP as mscricoes dos candidates que sejarn 

considerados isentos do pagamento das mesmas (candidates com deficiencra ou necessidaoe 
especial, candidates hipossuficientes e demais casos previstos em lei). 

3.3. - Os valores mencionados no item 3.1 serao recolhidos atraves da aqencia arrecadadora 
mdicaoa pela FADESP, cuja arrecacacao sera depositada em conta corrente da FADESP 
especificarnente aberta para esse fim. 

J. VALIDADE DA PROPOSTA 
Esta proposta tern validade de 90 dias. 

Na oporturudade, colocamo-nos a disposicao para quaisquer outros esclarecimentos por rnero 
do telefone 4005-7414/7480. 

�iosa� 

�?r'o� 
Executiva de negocios 

FADE SP 



• Jacurida --- 
Estado do Para 

GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDA 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA<;AO 

PROCESSO ADMINISTRA TIVO DE DISPENSA 

A Cornissao de Licitacao do Municipio de JACUNDA. arraves do(a) FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCA<;AO, consoante autorizacao do(a) Sr(a). LEILA CLARA GONCALVES BARBOSA, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCA<;AO, vem abrir o presente proces o administrativo para CONTRATA<;AO DE 
EMPRESA PARA ORGANIZA<;AO E REALIZA<;AO DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO (VESTIBULAR) 
PARA SELE<;AO DE ALUNOS DE GRADUA<;AO PARA FORMA<;AO DA UNIFESPA 

DA FUND AMENT A<;AO LEGAL 

A presente Dispensa de Licitacao encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso XIII, da Lei 
Federal 11° 8.666. de 21 de jun ho de 1993 e suas alteracoes posteriore , conforme diploma legal abaixo citado: 

Art. 24 - E dispensavel a licitacao: 

Xf/1 - "na contratacdo de in tituicao brasileira incumbida regimental ou estatutartamente da 
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituiciio dedicada a recuperaciio social do preso. 
desde que a contratada detenha inquestiondvel reputaciio etico-profissiona! e ndo ten ha fins lucrativos:" 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATA(:AO 

O presente processo administrativo tern por objeto suprir as necessidades do Municipio de 
JACUNDA. atendendo a demanda da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA<;AO, com fulcro no art. 24, inciso XIII, 
da Lei n." 8.666/93, em obediencia ao Principia da Continuidade do Service Publico, que por sua vez, viabiliza a 
contratacao em cornento, tornando o ca o em questao, dentro das exigencies requeridas por este dispositivo. 

JUSTIFICA TIV A DO PRE(:0 

A escolha da proposta mais vantajosa foi decorrente de experiencia de mercad 
inferir que os precos encontrarn-se compativel com a realidade mercadol6gica. 

Rl A Pl�TO IL\' , so; BAIRRO CE1'TRO 



• ]aculida 
Estado do Para 

GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDA 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA<;:AO 

Face ao exposto, a contratacao pretendida deve ser realizada com FADESP, no valor de R$ R$ 80.00 
(oitenta reais) a inscricao, levando-se em consideracao a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados 
aos autos de re processo. 

IZ GGER EMERIQUE 
de Licitacao 
idente 

Rl'i\ PIYTO IL\'A, . ·, BAIRRO CENTRO 
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