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JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 
 

 

 

A Constituição Federal impõe como regra geral a obrigatoriedade da 

investidura em cargo e emprego público ser realizada mediante concurso público, de 

provas ou de provas e títulos. Com a edição da Lei nº 20.552 de 15 de março de 

2019, foram criados cargos e provimento efetivo para Agente de Transito e 

Transportes, gerando a necessidade de realizar concurso público para o referido 

cargo. 

O procedimento administrativo iniciou ainda no ando de 2020, onde o 

mesmo foi discutido e pensado objetivando o atendimento de todas o regramento 

legal, culminando no presente ano com o resultado do termo de referência para que 

seja realizado o processo licitatório. 

No caso in examine, o que se pretende contratar e pessoa jurídica 

especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e realização 

de concurso público, considerando a própria necessidade da Administração em fazer 

um novo concurso público para provimento de cargos efetivos do seu quadro de 

pessoal, bem como o compromisso firmado através de Termo de Ajustamento de 

Conduta - TAC com o Ministério Público do Estado do Pará. 

Atendendo aos termos do TAC, foi realizado o Pregão Eletrônico nº 

006/2021-SEMAG, entretanto, o mesmo restou revogado diante das inúmeras 

impugnações e pedidos de esclarecimentos. Cientificado o Ministério Público 

deliberou-se em pela realização de novo certame, agora sobre a modalidade 

Concorrência do tipo Técnica e Preço.  

Restando ajustado entre as partes os prazos e demais disposições 

para a contratação da empresa organizadora do concurso e também oficializado ao 

juízo onde foi homologado o TAC 

Diante de todas as necessidades apresentadas, justifica-se a abertura 

de licitação para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 

serviços de organização, planejamento e realização de concurso público para o 
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provimento de cargos efetivos, de nível médio, do quadro de pessoal de servidores 

do município de Santarém, Estado do Pará.  

A aquisição do objeto será realizada através de licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico, ficando sob a responsabilidade do Núcleo Técnico de Licitações 

e Contratos, da Secretaria Municipal de Administração e Governo - SEMAG, a 

realização do certame. 

Santarém, 21 de Maio de 2021. 

 
 
 
 

EMIR MACHADO DE AGUIAR 
Secretário Municipal de Administração e Governo 

Decreto nº 012/2021-GAP/PMS 


		2021-05-27T13:33:58-0300
	EMIR MACHADO DE AGUIAR:09494391268




