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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2020 
 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE 
ENTIDADE PROMOTORA DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS/PARÁ, EDITAL DE 
CHAMAMENTO Nº 002/2020/PMO/SEMAD, PROCESSO N.º 112/2020/PMO. 

 
  

O Município de Óbidos/PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 
Deputado Raimundo Chaves, nº 338, bairro Centro, nesta cidade de Óbidos/Pará, CEP.: 
68.250-000, inscrito no CNPJ sob nº. 05.131.180/0001-64, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO e da COMISSÃO 
ESPECIAL INSTAURADA e oficializada pela Portaria nº 023, de 06 de fevereiro de 2020 
torna público o Edital de Retificação do CHAMAMENTO PÚBLICO para contratação de 
Instituição para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e 
realização do 7º Concurso Público de provimento de vagas em cargos do quadro de 
pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Óbidos, Pará, no que segue: 
 
- Alteram-se os itens 2.1, 2.3 e 2.4, os quais passam a ter a seguinte redação: 
 
2.1 O Chamamento Público será realizado através de entrega dos envelopes de propostas 

e de documentação no endereço abaixo indicado: 
a) Prefeitura Municipal de Óbidos/PA – no protocolo do setor de Administração da 
Prefeitura de Óbidos, Tel.: (93) 3547-3044, Ramal 207 - Endereço: na Rua Deputado 
Raimundo Chaves, nº 338, bairro Centro, nesta cidade de Óbidos/Pará, CEP.: 68.250-
000, E-mail: 7concurso.cecp@gmail.com. 

 
2.3  Serão aceitos envelopes enviados via postal ou entregues pessoalmente no protocolo 

do setor de Administração da Prefeitura de Óbidos, situado no endereço mencionado 
no item 2.1, a) deste edital. 

 
2.4 Serão observadas as seguintes datas e horários para a entrega dos envelopes e para 

os procedimentos de seleção: 

Período de recebimento dos 
envelopes: 

Do dia 27/07/2020 das 08:00h até às - 
13:00h até o dia 14/10/2020 - das 
08:00h até às - 13:00h no endereço 
mencionado na cláusula 2.1, a) 

Início da Sessão Pública Dia 15/10/2020 - ás - 09:00h. 
na Prefeitura Municipal de 
Óbidos/PA – Setor de Licitação – 
Rua Deputado Raimundo Chaves, 
nº 338 – Centro, Óbidos -PA – CEP: 
68.250-000 
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- Altera-se a alínea a), do item 8.1.4., a qual passa a ter a seguinte redação: 
a) Certidão de distribuições cíveis de Ação Civil Pública, Ação Popular, Ação 
Mandamental ou Ações ordinárias visando anulação ou qualquer tipo de 
questionamento de concurso público promovido pela proponente, na comarca ou 
seção judiciária federal e da sede da instituição; 
OBS: A apresentação do documento acima citado servirá como 
complementação de prova da capacidade ético profissional da interessada. 

 
- Alteram-se as alíneas a) e b), do item 9.1.3., as quais passam a ter a seguinte redação: 

a) Apenas 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, assinado pelo responsável, comprovando que a 
Instituição a interessada executou o objeto compatível com o objeto do presente 
chamamento os quais serão submetidos à análise e pontuação conforme quadro 
demonstrativo mencionado no item 9.1.4, b) deste edital. Caso o proponente 
apresente a cópia simples do Atestado de capacidade técnica, deverá 
apresentar o documento original para conferência. 
b) Ato constitutivo ou documento equivalente acompanhado de prova de investidura 
ou nomeação da diretoria em exercício, o qual será submetido à análise e pontuação 
conforme quadro demonstrativo mencionado no item 9.1.4, b) deste edital. 

 
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, publique-se o presente Edital de 
Retificação no quadro de avisos e site da Prefeitura Municipal de Óbidos. 

 
Óbidos/Pará, 09 de setembro de 2020. 

 
 
 

GENEVALDO GOMES DE ARAÚJO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 
 
 
 

Claudir Marinho Gomes 
Presidente da Comissão Especial do 7º Concurso Público 

Portaria nº 023, de 06 de janeiro de 2020 
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