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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONSULTA PÚBLICA SMPU Nº 01/2022 

Informações Técnicas 

 

I - As informações aqui contidas serão utilizadas apenas para referência e poderão sofrer 

alterações em posterior elaboração de Termo de Referência, não obrigando a Prefeitura 

de Belo Horizonte - PBH a manter os exatos termos descritos na presente Consulta 

Pública; 

II - Caso haja outros dados que devam ser considerados para uma posterior contratação, 

estes também poderão ser informados em resposta a este instrumento. 

 

1. Contexto 

 
A homologação do último concurso realizado para os cargos de Fiscal de Posturas, 

Obras e Controle Ambiental, denominado atualmente Fiscal de Controle Urbanístico e 

Ambiental foi em 30/06/2000. Portanto, há vinte e um anos não é realizado um concurso 

e a média de idade dos integrantes da carreira já alcança mais de 54 anos. 

 

Se não ocorrer a realização de concurso para o ingresso de novos integrantes, a 

Fiscalização de Belo Horizonte em função de possíveis aposentadorias, terá uma força 

de trabalho que representará em torno de 35% do quadro aprovado em Lei, o que 

certamente, afetará o atendimento das demandas prioritárias da cidade.  

 

Atualmente a Fiscalização de Controle Urbanístico e Ambiental prioriza o atendimento 

das demandas que trazem maior impacto negativo à qualidade de vida e segurança da 

população, mas não consegue ampliar o atendimento para outros assuntos que são 

importantes para a cidade. Portanto, existe necessidade emergencial de realização de 

concurso público e nomeação de novos servidores para manter e, se possível, ampliar a 

atuação fiscal e atendimento das demandas da população. 

 

Com isto, faz-se necessária a realização do certame. 

 

 

2. Do objeto 

 
Contratação de serviços que visam ao planejamento, à organização e à execução do 

Concurso Público para provimento do cargo público efetivo de Fiscal de Controle 

Urbanístico e Ambiental do Quadro Geral de Pessoal da administração direta do Poder 

Executivo. 
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Escopo 

 

3.1. Ações Preliminares à realização das Etapas do Concurso Público: 

 

I. A partir da contratação, elaboração do Edital do certame em conjunto com a PBH; 

II. Divulgação do concurso público; 

III. Divulgação do Edital e de todas as retificações e resultados inerentes ao certame; 

IV. Captação e gestão das inscrições; 

V. Captação, análise e gestão dos pedidos de isenção; 

VI. Captação, análise e gestão dos pedidos de condições especiais; 

VII. Captação, análise e gestão dos laudos médicos relativos aos candidatos com 

deficiência; 

VIII. Captação das auto declarações dos candidatos para concorrer às vagas reservadas 

aos 

candidatos negros; 

IX.    Planejamento, organização e alocação dos candidatos em seus respectivos locais 

de prova. 

 

3.2. Etapas 

 

Etapa I - Prova objetiva de múltipla escolha 

 

I.   Elaboração de questões inéditas de múltipla escolha; 

II.  Aplicação das provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e       

classificatório; 

III. Correção das provas objetivas de múltipla escolha; 

IV. Processamento do resultado das provas objetivas de múltipla escolha; 

V.  Julgamento dos recursos interpostos contra o gabarito e questões das provas 

objetivas 

de múltipla escolha; 

VI. Processamento do resultado após o julgamento dos recursos contra o gabarito; 

VII. Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado das provas objetivas de 

múltipla 

escolha; 

VIII. Processamento do resultado das provas objetivas de múltipla escolha, após 

recursos. 

 

3.2.2.    Etapa II - Redação e Prova discursiva 
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I .    Elaboração de dissertação e questões inéditas discursivas; 

II.   Aplicação das provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; 

III.  Correção das provas discursivas; 

IV.  Processamento do resultado das provas discursivas; 

V. Captação e julgamento dos recursos interpostos contra o resultado das provas 

discursivas; 

VI.  Processamento do resultado das provas discursivas, após recursos. 

 

3.2.3.    Etapa III - Prova de títulos 

 

I.   Recebimento dos títulos; 

II. Análise dos títulos; 

III. Processamento do resultado da prova de títulos e classificação final; 

IV. Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado da prova de títulos; 

V. Processamento do resultado da prova de títulos, após recursos e resultado final. 

 

3.3. Ações preliminares ao Resultado Final: 

 

I. Realização presencial de Perícia Médica dos inscritos concorrentes às vagas 

reservadas aos  candidatos com deficiência; 

II. Processamento do Resultado da Perícia Médica dos inscritos concorrentes às 

vagas reservadas aos candidatos com deficiência; 

III. Julgamento dos recursos interpostos contra o Resultado da Perícia Médica dos 

inscritos concorrentes às vagas reservadas aos candidatos com deficiência; 

IV. Processamento do Resultado da Perícia Médica dos inscritos concorrentes às 

vagas reservadas aos candidatos com deficiência, após recursos. 

V. Avaliação presencial dos inscritos concorrentes às vagas reservadas aos 

candidatos negros; 

VI. Processamento do Resultado da Avaliação dos inscritos concorrentes às vagas 

reservadasaos candidatos negros; 

VII. Julgamento dos recursos interpostos contra o Resultado da Avaliação dos 

inscritos concorrentes às vagas reservadas aos candidatos negros; 

VIII. Processamento do Resultado da Avaliação dos inscritos concorrentes às vagas 

reservadas aos candidatos negros, após recursos. 

 

3.4.Caberá à CONTRATADA: 

3.4.1. Executar os serviços de acordo com o especificado no Termo de Referência e no 

contrato, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais. 
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3.4.2. Conhecer e submeter-se às Leis que regem a Administração Pública, em especial 

as Leis Federais n.º 8.666/93 e 14.133/21 e suas alterações e demais Resoluções, 

Decretos e Portarias, bem como as demais regulamentações pertinentes ao tema. 

 

3.4.3. Conhecer a legislação municipal, em especial o Decreto nº 15.352, de outubro de 

2013 e alterações, além de todas as instruções e regulamentações que tenham impacto 

na realização do certame. 

 

3.4.4. Responsabilizar-se pela previsão de todos os custos e despesas relativos aos 

recursos materiais e humanos necessários à execução dos trabalhos, objeto do contrato, 

que devem estar englobados no valor total a ser pago à CONTRATADA, no 

desenvolvimento de todas as atividades previstas no Termo de Referência. 

 

3.4.5. Indicar, antes do início dos trabalhos, os funcionários que comporão a Equipe 

Técnica, a qual será responsável por todas as etapas do processo, visando garantir sigilo 

rigoroso sobre as informações geradas. 

 

3.4.6.  A Equipe Técnica deverá ser formada por, no mínimo: 

Responsável Geral; 

Responsável pela Banca Examinadora; 

Responsável pela divulgação do certame; 

Responsável pelas atualizações do endereço eletrônico da empresa; 

Responsável jurídico para subsidiar nas respostas a processos judiciais. 

 

3.4.7. Garantir que os funcionários estejam devidamente capacitados para a prestação 

dos serviços, considerando as suas especificidades. 

 

3.4.8. Substituir os profissionais, quando solicitado motivadamente pelo 

CONTRATANTE. 

 

3.4.9. Manter a Equipe Técnica durante toda a atuação no contrato e informar ao 

CONTRATANTE a eventual substituição dos profissionais indicados. 

 

3.4.10. Comprovar o vínculo formal da Equipe Técnica com a CONTRATADA, durante 

todo o período de atuação no contrato, por meio de: Ficha de Registro de Empregado ou 

Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Contrato Social ou Contrato de Prestação 

de Serviços dos profissionais acima com a CONTRATADA durante todo o período de 

atuação no contrato. 
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3.4.11. Substituir o empregado, componente da Equipe Técnica, que seja parente até 3º 

grau do candidato que for prestar o concurso. 

 

3.4.12. Obedecer às normas trabalhistas vigentes, no que concerne à contratação do 

pessoal a ser empregado na execução dos serviços. 

 

3.4.13. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, 

securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre 

o pessoal necessário à execução do objeto contratado. 

 

3.4.14. Fornecer durante a vigência do contrato, ou sempre que solicitados pelo 

CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e 

benefícios dos empregados colocados à disposição do CONTRATANTE. 

 

3.4.15. Elaborar o Edital do concurso público e apresentar uma versão preliminar 

completa para a Comissão Organizadora. 

 

3.4.16. Desenvolver um plano de comunicação com o objetivo de proporcionar uma 

divulgação completa e eficiente, por meio de estratégias e ações articuladas, a fim de 

motivar a participação de todo o público. Os conteúdos das mensagens/textos deverão 

ser aprovados pelo CONTRATANTE. 

 

3.4.17. Apresentar ao CONTRATANTE o material de divulgação, cartaz e folder,, para 

aprovação. 

 

3.4.18. Entregar o material de divulgação, após aprovado o layout e antes do início das 

inscrições, bem como apresentar o plano de divulgação do certame para aprovação do 

CONTRATANTE. 

3.4.19. Compartilhar com o CONTRATANTE o plano de divulgação. O CONTRATANTE 

se responsabilizará pela distribuição do material de divulgação em seus diversos órgãos, 

devendo a CONTRATADA providenciar a divulgação nos demais pontos estratégicos a 

serem definidos em conjunto. 

 

3.4.20. Disponibilizar página no endereço eletrônico da CONTRATADA, a ser criada 

exclusivamente para esse fim, contando com os seguintes recursos: 

● A página a ser criada deverá ter o Edital disponível para download, conter 

informações úteis aos candidatos, permitir acompanhamento do status do 

certame em todas as suas fases e deverá estar acessível a partir da data de 

publicação do Edital do concurso no DOM. 
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● Receber e emitir comprovante das inscrições dos candidatos. 

● Permitir ao candidato acesso para consulta individual do seu status no concurso. 

 

3.4.21. Disponibilizar atos e outras informações, referentes ao concurso, somente após 

serem publicados no DOM e/ou após autorização do CONTRATANTE. 

Disponibilizar os atos e as publicações relativas ao concurso no endereço eletrônico da 

CONTRATADA. 

 

3.4.22. Atender aos candidatos em horário comercial por telefone, meio eletrônico e 

pessoalmente, na sede, filial ou escritório de representação da CONTRATADA, em Belo 

Horizonte/MG, quanto às regras que regem o concurso público, a partir da publicação do 

Edital até a homologação, seguindo orientações dadas pelo CONTRATANTE. 

● Para o atendimento telefônico, deverá ser disponibilizado um telefone fixo com 

DDD 31 ou serviço do tipo 0800. 

● Disponibilizar escritório da CONTRATADA em Belo Horizonte/MG (sede, filial ou 

posto de atendimento) em endereço de fácil acesso com infraestrutura adequada 

para atender aos candidatos e receber os documentos que por ventura venham a 

ser entregues por estes. 

● Os atendimentos deverão ser prestados por pessoal devidamente capacitado 

para esclarecer todos os questionamentos inerentes ao Edital e ao concurso 

público bem como em número suficiente para captar a demanda de forma integral. 

● Os questionamentos e/ou solicitações encaminhados pelos candidatos deverão 

ser respondidos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis observando o 

cronograma previsto do certame para que não haja prejuízo ao interessado. 

● O atendimento aos candidatos na sede, filial ou posto de atendimento da 

CONTRATADA, em Belo Horizonte/MG, deverá ser em período integral, inclusive 

no horário de almoço. 

 

3.4.23. Criar, formatar e disponibilizar na internet o requerimento de inscrição com 

indicação do cargo pleiteado e os outros formulários e comunicados inerentes ao 

concurso. 

 

3.4.24. Organizar as inscrições dos candidatos para o cargo para formação de banco de 

dados. 

 

3.4.25. Analisar e julgar os pedidos listados abaixo, de acordo com os critérios e os 

prazos estabelecidos no Edital: 

● Isenção da taxa de inscrição, conforme art. 15 do Decreto nº 15.352, de 21 de 

outubro de 2013; 
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● Necessidades especiais durante a realização das provas objetivas de múltipla 

escolha e discursiva; 

● Laudos médicos relativos aos candidatos com deficiência; 

● Declarações de candidatos para concorrer às vagas reservadas aos candidatos 

negros. 

 

3.4.26. Realizar a perícia médica para verificação da condição declarada para concorrer 

às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, de forma presencial, antes do 

resultado da prova discursiva. 

 

3.4.27. Analisar os recursos interpostos pelos candidatos não considerados deficientes, 

bem como elaborar as respectivas respostas e subsidiar a confecção de respostas a 

possíveis ações judiciais relativas à fase. 

 

3.4.28. Realizar procedimento administrativo de verificação da condição declarada para 

concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, o qual será realizado de forma 

presencial, antes do resultado final do concurso, considerando o quantitativo de 

candidatos aprovados, por banca examinadora, constituída por três membros, 

especialmente designados para constatar a condição do candidato negro, além de um 

suplente. 

 

3.4.29. Os membros da banca examinadora deverão atender aos seguintes requisitos: 

- Título de Mestrado ou Doutorado; 

- Experiência profissional comprovada ou estudo sobre assuntos 

relacionados à raça; 

- Experiência prévia em avaliações de cotas para negros em vestibular e/ou 

concursos públicos. 

 

3.4.30. Permitir a autodeclaração do candidato no ato da inscrição no certame, conforme 

quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

em observância ao disposto no art. 2º da Lei Municipal nº 10.924/16. 

 

3.4.31. Disponibilizar na cidade de Belo Horizonte, em endereço de fácil acesso, o 

espaço físico necessário para a realização, de forma presencial, do procedimento 

administrativo de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas 

aos candidatos negros, conforme a seguinte especificação: 

● 01 (uma) recepção, para identificação dos candidatos; 

● 01 (uma) sala, para o confinamento dos candidatos, com mesas e cadeiras; 

● 01 (uma) sala para as entrevistas dos candidatos, com mesas e cadeiras; 

● 01 (uma) sala para a Coordenação, com mesa e cadeira; 
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● Banheiros (masculino e feminino). 

● Filmar todo o procedimento realizado; 

● Analisar os recursos interpostos pelos candidatos não considerados negros, bem 

como elaborar as respectivas respostas e subsidiar a confecção de respostas a 

possíveis ações judiciais relativas à fase. 

 

3.4.32. Disponibilizar a impressão pelo candidato do comprovante definitivo de inscrição 

– CDI, no qual estarão impressos: o nome e o código do cargo ao qual concorre, o 

número de inscrição, o nome completo do candidato, a data de nascimento, o número 

do documento de identidade; bem como a data, o horário e o local de realização das 

provas, além de outras orientações úteis ao candidato 

 

3.4.33. Prestar contas acerca da arrecadação dos recursos provenientes do pagamento 

de taxas de inscrição, creditadas em conta corrente do CONTRATANTE, por meio dos 

relatórios disponibilizados pelo CONTRATANTE. 

 

3.4.34. Encaminhar ao CONTRATANTE, após o término das inscrições, o demonstrativo 

de arrecadação. 

● Não sendo aprovado o demonstrativo, será ele devolvido à CONTRATADA para 

as devidas providências, não podendo utilizar a devolução como pretexto para 

suspender a execução do contrato ou deixar de prestar o atendimento necessário.  

 

3.4.35. Disponibilizar consulta on-line, de forma a permitir o monitoramento das 

inscrições, contendo, no mínimo, os seguintes dados: número de inscritos por cargo e 

regional, número de inscritos deficientes, número de inscritos negros, número de 

pagantes, relação de candidatos por vaga e número de solicitações de isenção da taxa 

de inscrição. 

 

3.4.36. Realizar, quando solicitado pelos candidatos, a restituição das taxas de inscrição 

pagas, nas hipóteses previstas em Edital. 

 

3.4.37. Disponibilizar aos candidatos, no site da CONTRATADA, o formulário para 

solicitação de restituição após o encerramento do período de inscrições 

 

3.4.38. A restituição da taxa de inscrição deverá ser realizada por meio de depósito 

bancário na conta indicada pelo candidato, no formulário de restituição. 

 

3.4.39. O acerto referente ao valor da(s) restituição(ões) ocorrerá no pagamento da 

parcela imediatamente posterior à restituição. 
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3.4.40. Elaborar conteúdo programático, indicar bibliografia e/ou analisar e emitir parecer 

quando esses forem sugeridos pelo CONTRATANTE.   

 

3.4.41. Garantir que as bancas examinadoras, julgadoras de recursos, bem como as 

responsáveis pela elaboração do conteúdo programático, indicação bibliográfica e 

questões das Provas Objetivas de Múltipla Escolha e Discursiva, sejam compostas por 

profissionais especialistas, com formação mínima em mestrado na área das disciplinas 

do concurso, de notório saber e ilibada reputação, mediante comprovação realizada 

através de currículo e diploma, que serão submetidos à análise dos membros da 

Comissão Organizadora. 

 

3.4.42. Os membros da banca examinadora deverão ter experiência prévia comprovada 

na elaboração de provas objetivas e discursivas para concursos que atendam aos 

requisitos de qualificação técnica. 

 

3.4.43. Elaborar questões inéditas de múltipla escolha com opções de resposta na 

quantidade a ser definida no Termo de Referência, no nível de escolaridade exigido ao 

cargo. 

● As questões deverão ser escolhidas aleatoriamente dentre as elaboradas pela 

banca de modo que os professores não tenham ciência da composição definitiva 

da prova objetiva de múltipla escolha. 

● Encaminhar Termo de Compromisso assinado pelo professor responsável pela 

elaboração das questões que atestem seu ineditismo. 

● Utilizar metodologia de trabalho e tecnologia que garanta sigilo e segurança na 

confecção, reprodução e transporte das provas e folhas de respostas. 

● Revisar as questões das provas. 

● Formatar, imprimir e encadernar as provas em formato tipo “canoa/ dobra”. 

● Criar e imprimir as folhas de respostas personalizadas a cada candidato. 

● Acondicionar separadamente os cadernos de provas e folhas de respostas em 

pacotes lacrados e identificados, utilizando-se de tecnologia que garanta a 

inviolabilidade e manutenção do sigilo em todo o processo de produção, 

confecção e logística, conforme distribuição dos candidatos nos locais de prova. 

● Assegurar a conferência e segurança dos malotes, desde a saída do seu local de 

armazenamento e durante todo o percurso até a entrega nos locais de realização 

das provas, antes da chegada dos candidatos. 

 

3.4.44. Coordenar, supervisionar e aplicar as provas às suas expensas contando com 

pessoal especializado e capacitado nos termos exigidos. Toda a equipe, inclusive o 

Apoio, deverá ser devidamente identificada. 
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3.4.45. Garantir um horário único de início das provas em todas as unidades. 

 

3.4.46. Receber, analisar e atender às solicitações dos candidatos que necessitarem de 

condições especiais para realização das provas, quando viáveis e razoáveis observando 

a legislação pertinente. 

 

3.4.47. Disponibilizar salas para a aplicação das provas em quantidade compatível com 

o número de candidatos efetivamente inscritos, em condições de acesso, segurança e 

relativo conforto. 

● Disponibilizar sala específica para atendimento às candidatas lactantes. 

● Disponibilizar banheiros em boas condições de uso incluindo material de higiene 

pessoal, bem como disponibilizar água potável para os candidatos durante a 

realização das provas. 

● Disponibilizar salas e banheiros acessíveis, mobiliários adaptados e fiscais 

especiais para atendimento aos candidatos com deficiência, conforme 

solicitações de atendimento especial. 

 

3.4.48. Disponibilizar fiscais por sala durante a aplicação das provas e nas demais 

dependências do local, inclusive banheiros, em número suficiente a fim de garantir a 

manutenção da ordem. 

● Os fiscais de sala deverão seguir a seguinte proporção: 1 (um) fiscal, no mínimo, 

para cada 20 candidatos 

● A CONTRATADA deverá disponibilizar fiscais nos corredores, na entrada dos 

banheiros bem como em seu interior. 

● Disponibilizar fiscais, do sexo feminino, para acompanhar as candidatas lactantes 

e o responsável pela criança.   

 

3.4.49. Utilizar detectores de metais em todos os banheiros utilizados durante a 

realização da prova objetiva de múltipla escolha. 

 

3.4.50. Disponibilizar a todos os candidatos que comparecerem às Provas Objetivas de 

Múltipla Escolha e Discursiva, a declaração de comparecimento informando nome 

completo, nº de documento de identidade, data, horário de permanência e finalidade, 

conforme Lei Municipal nº 10.661, de 8 de outubro de 2013. 

 

3.4.51. Emitir e enviar ao CONTRATANTE, após a realização das provas, as listas de 

presença e atas de ocorrências decorrentes da aplicação das provas. 
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3.4.52. Fazer a leitura óptica das folhas de respostas das provas objetivas de múltipla 

escolha, que, após correção, deverão ser disponibilizadas no endereço eletrônico da 

CONTRATADA, área do candidato, após publicação dos respectivos resultados. 

 

3.4.53. Emitir os relatórios solicitados, de acordo com as Observações Gerais e Modelos 

constantes no Termo de Referência. 

● Encaminhar ao CONTRATANTE os relatórios referentes ao subitem anterior, com 

exceção do gabarito, com antecedência necessária para permitir a publicação. 

 

3.4.54. Permitir que o candidato interponha os recursos contra todos os atos que tenham 

repercussão na esfera de seus direitos, de forma presencial em Belo Horizonte, via 

Correios e on-line, mediante preenchimento de formulário próprio a ser disponibilizado 

pela CONTRATADA, devendo conter protocolo de recebimento após entrega ou envio. 

 

3.4.55. Manter sigilo das informações a terceiros sobre a natureza ou andamento dos 

serviços contratados a não ser quando legalmente obrigado ao contrário, ou ainda, por 

solicitação ou autorização do CONTRATANTE. 

● Nos casos de obrigação legal, a CONTRATADA deverá dar ciência das 

informações solicitadas bem como submeter à apreciação do CONTRATANTE a 

resposta a ser prestada. 

 

3.4.56. Garantir a confidencialidade, integralidade, disponibilidade, segurança e 

autenticidade de todos os dados e informações inerentes ao concurso, bem como ao 

cadastro dos candidatos. 

 

3.4.57. Responsabilizar-se tecnicamente pelos trabalhos realizados, bem como pelo 

processamento dos resultados, respondendo inclusive pelos atos de seus funcionários 

e/ou prepostos signatários. 

 

3.4.58. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar 

ao CONTRANTE ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou 

terceiros a seu serviço, não excluída ou reduzida essa responsabilidade em face da 

fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante. 

 

3.4.59. Informar imediatamente ao CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer atos, 

fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão dos serviços dentro 

do prazo previsto no Termo de Referência, bem como acordar novo cronograma com o 

CONTRATANTE, se for o caso. 
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3.4.60. Corrigir imediatamente, às suas expensas, as imperfeições ou omissões nos 

serviços executados, identificados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE 

durante a execução do trabalho. 

 

3.4.61. Armazenar toda a documentação relativa ao concurso pelo prazo de 06 (seis) 

anos. 

● Findo o prazo estabelecido no subitem anterior, a CONTRATADA deverá 

encaminhar toda a documentação ao CONTRATANTE, para que se proceda à 

eliminação. 

 

3.4.62. Disponibilizar estrutura de informação, contando com suporte técnico 

especializado e base de dados, disponibilizando relatórios digitais em Excel, conforme 

estabelecido no layout determinado pelo CONTRATANTE. 

 

3.4.63. Atender ao CONTRATANTE após convocação para reunião. 

● O representante da CONTRATADA enviado para atender ao CONTRATANTE 

deverá ser o responsável Geral, e deverá ter poder de decisão e resolução 

imediata de problemas. 

 

3.4.64. Prestar, a qualquer tempo, informações referentes ao certame, a fim de subsidiar 

a defesa do CONTRATANTE em processos administrativos e/ou judiciais, mesmo depois 

de expirado o prazo de vigência do presente contrato. 

 

3.4.65. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados e as etapas definidas no Termo de 

Referência, que será elaborado. 

3.4.65.1. Executar o serviço de acordo com o objeto contratado. 

 

 

3.4.66. Manter, durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do 

procedimento, facultando-se ao contratante o direito de exigir, a qualquer tempo, a 

comprovação do cumprimento das condições. 

 

3.4.67. Cumprir todos os princípios éticos e de conduta profissional do contratante. 

 

3.4.68. Não utilizar, em qualquer das atividades da empresa, de trabalho infantil nem de 

trabalho forçado ou análogo à condição de escravo. 

 

3.4.69. Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei no 12.846/2013, de 01 de agosto 

de 2013 - “Lei Anticorrupção” - abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a 
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administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver 

conhecimento, por meio dos canais de denúncia disponíveis no contratante; 

 

3.4.70. Na hipótese de perda ou extravio de qualquer documento, a empresa contratada 

se obriga a recuperá-lo, sob orientações do Contratante. 

 

3.4.71. Respeitar o sistema de segurança do Contratante e fornecer todas as 

informações por ele solicitadas. 

3.4.72. Acatar as exigências dos poderes públicos e pagar, às suas expensas, as multas 

que lhe forem impostas pelas autoridades, se for o caso. 

3.4.73. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante 

ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 

prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais a que 

estiver sujeita. 

3.4.74. Executar o objeto, atuando em seu próprio nome, por sua conta e risco, sendo-

lhe, portanto, vedado ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações 

dele decorrentes. 

3.4.75. Cumprir o disposto no inciso XXXIII, do art. 7o da Constituição Federal; 

3.4.76. Manter atualizados, durante a vigência do contrato, os documentos 

apresentados, por ocasião do Registro Cadastral no SUCAF - Sistema de Cadastro de 

Fornecedores. 

3.4.77. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, sempre 

por escrito e atender com presteza às reclamações sobre a qualidade dos serviços 

executados, providenciando a sua imediata correção sem ônus para o contratante. 

3.4.78.Não utilizar o nome da PBH para fins comerciais ou em campanhas e materiais 

de publicidade, salvo com autorização prévia; 

3.4.79. Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou de seu substituto legal, sujeitando-

se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e 

atendendo às reclamações formuladas; 

3.4.80. Prestar esclarecimentos à PBH sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da 

prestação dos serviços contratados. 

3.4.81. Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme legislação 

em vigor; 

3.4.82 Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal relacionada à execução deste contrato, originariamente ou 

vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

3.4.83. Levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas 

operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, 

exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados; 
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3.4.84. Atender à convocação do Fiscal do Contrato para prestação de serviços em dia 

e horário extraordinários, quando a necessidade do serviço assim o exigir; 

3.4.85. Observar que as normas constantes destas especificações não a desobrigam do 

cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, 

bem como outras normas previstas em acordo, convenção ou dissídio coletivo de 

trabalho, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações 

movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência, imperícia ou 

imprudência no desenvolvimento dos serviços. 

 

4. Das obrigações do contratante: 

4.1. Fiscalizar e acompanhar o trabalho desenvolvido pela Contratada. 

4.2. Indicar profissionais para o acompanhamento e fiscalização da gestão do Contrato. 

4.3. Prestar informações e esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento das 

tarefas. 

4.4. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, anotando e registrando as 

ocorrências. 

4.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando o prazo para corrigir defeitos ou 

irregularidades encontradas na prestação dos serviços. 

4.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA devido pela execução dos serviços, na forma 

e prazos definidos em contrato. 

4.7. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA; 

4.8. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação da manutenção das 

condições de qualificação exigidas para fins de contratação; 

4.9. Fazer a revisão da minuta de edital elaborado pela contratada e auxiliar na 

elaboração da versão final que será publicada; 

4.10. Analisar, aprovar ou sugerir alterações nos programas das provas, indicando o grau 

de dificuldade das questões a serem elaboradas, visando subsidiar os trabalhos da 

banca examinadora e o atendimento pleno das expectativas de avaliação dos 

candidatos, desde que a sugestão de alterações nos programas das provas não esteja 

em desacordo com os critérios de confiabilidade e sigilo praticados pela CONTRATADA. 

4.11. Definir valor máximo e parâmetro para a taxa de inscrição e responsabilizar-se pelo 

envio das informações para a confecção do documento de arrecadação das taxas de 

inscrição pela contratada, bem como pela validação dos referidos documentos de 

arrecadação 

4.12. Encaminhar, por meio de e-mail, a confirmação de conclusão de das taxas de 

inscrição e quantitativo final de inscrições efetivadas. O e-mail supracitado será 

encaminhado após a CONTRATADA enviar o relatório final das inscrições efetivadas. 

4.13. Julgar os casos omissos, subsidiados pela análise realizada pela CONTRATADA. 
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5. Da proteção e transmissão de informação, dados pessoais e/ou base de dados:  

5.1. A CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão 

da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei no 13.709/2018, suas 

alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no 

Termo de Referência que será elaborado. 

5.2. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas 

suficientes visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar 

acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem 

destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não 

previstos. 

5.3. A CONTRATADA deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, 

consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham 

acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever 

de proteção, confidencialidade e sigilo. 

5.4. A CONTRATADA não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base 

de dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do Termo de 

Referência que será elaborado. 

5.5. A CONTRATADA não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 

autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso 

em razão do cumprimento do Termo de Referência. 

5.5.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de 

dados estritamente necessários caso seja necessária a transmissão autorizada a 

terceiros durante o cumprimento do objeto descrito no Termo de Referência - TR. 

5.6. À CONTRATADA não será permitido deter cópias ou backups, informações, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do 

cumprimento do objeto do TR. 

5.7. A CONTRATADA deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou 

posse em virtude deste contrato, convênio/termo de parceria tão logo não haja 

necessidade de realizar seu tratamento ou arquivamento, conforme prazos contratuais 

definidos. 

5.8. A CONTRATADA deverá notificar o CONTRATANTE, imediatamente, no caso de 

perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

5.8.1. A notificação não eximirá a CONTRATADA das obrigações e/ou sanções que 

possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

5.8.2. Caso descumpra os termos da Lei Federal no 13.709/2018, suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no TR, a 

CONTRATADA fica obrigada a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por 
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todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade 

competente. 

5.9. A CONTRATADA fica obrigada a manter preposto para comunicação com o 

CONTRATANTE os assuntos pertinentes à Lei no 13.709/2018, suas alterações e 

regulamentações posteriores. 

5.10. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente 

cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a CONTRATADA 

e o CONTRATANTE, bem como entre a CONTRATADA e os seus colaboradores, 

consultores ou prestadores de serviços, sob pena das sanções previstas na Lei nº 

13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial 

contrária. 

5.11. A falta de cumprimento de quaisquer das obrigações mencionadas nesta cláusula 

sujeitará a CONTRATADA a processo administrativo para apuração de responsabilidade 

e, consequente, sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais. 

5.12. A CONTRATADA fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais 

como nome completo e CPF de seu sócio representante nos instrumentos jurídicos 

celebrados, que serão publicados em portal de transparência com acesso livre, para fins 

de cumprimento da Lei de Acesso à Informação. 
 


