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assim os subitens 1.1 e 2.1 do edital passam a 

vigorar com a seguinte transcrição abaixo 
explicitada: 
 

ONDE SE LÊ: 
“CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS 
NECESSÁRIOS  OBJETIVANDO O 

REGISTRO DE PREÇOS  PARA FUTURAS 
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
EM FORMATO DE KIT PARA 

COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS 
ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO EM INTEGRAÇÃO AO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
(PNAE) DURANTE O PERÍODO DE 
SUSPENSÃO DAS AULAS NO DECORRER 

DA PANDEMIA DO COVID-19, NOS TERMOS 
DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, 
ESPECIALMENTE, A LEI NACIONAL Nº 

8.666/93, LEI NACIONAL Nº 10.520/02 E  O 
DECRETO MUNICIPAL Nº 24/20" 
 

LEIA-SE: 
“CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS 
NECESSÁRIOS  OBJETIVANDO O 

REGISTRO DE PREÇOS  PARA FUTURAS 
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA FORMAÇÃO DE KIT PARA 

COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS 
ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO EM INTEGRAÇÃO AO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
(PNAE) DURANTE O PERÍODO DE 
SUSPENSÃO DAS AULAS NO DECORRER 

DA PANDEMIA DO COVID-19, PELO 
PERÍODO DE  6 (SEIS) MESES, NOS 
TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, 

ESPECIALMENTE, A LEI NACIONAL Nº 
8.666/93, LEI NACIONAL Nº 10.520/02 E  O 
DECRETO MUNICIPAL Nº 24/20" 

ASSIM OS SUBITENS 1.1, 1.2, 3.2 e 4.1.2  
DO TERMO DE REFERÊNCIA PASSAM A 
VIGORAR COM AS SEGUINTES TRANSCRI-

ÇÕES ABAIXO EXPLICITADAS: 
 
ONDE SE LÊ: 

1.1 “O presente Termo de Referência tem por 
objeto a aquisição de gêneros alimentícios em 
formato de Kit para Complementação 

Alimentar dos Estudantes da Rede Municipal 
de Ensino em integração ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
durante o período de suspensão das aulas no 

decorrer da pandemia do Covid-19, pelo 

período de 06 (seis) meses.“ 
1.2 “O kit, de gêneros alimentícios não 
perecíveis, deverá ser confeccionado e 

entregue pela empresa contratada.” 
3.2 “O kit de alimentos não perecíveis deverá 
ser composto conforme Anexo I deste Termo 

de Referência, sendo acondicionado em 
embalagem plástica reforçada e lacrada, sem 
comprometimento na integridade dos 

produtos.” 
4.1.2 “Os kits deverão ser entregues de acordo 
com o pedido de cada unidade escolar no seu 

respectivo endereço.” 
 
LEIA-SE: 

1.1 O presente Termo de Referência tem por 
objeto a aquisição de gêneros alimentícios 
para formação de Kit para Complementação 

Alimentar dos Estudantes da Rede Municipal 
de Ensino em integração ao Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar (PNAE) durante o 

período de suspensão das aulas no decorrer 
da pandemia do Covid-19, pelo período de 06 
(seis) meses.  

1.2 Os gêneros alimentícios não perecíveis 
serão entregues pela empresa vencedora, nas 
unidades educacionais (UE), conforme 

solicitação e posterior montagem pela equipe 
de cada UE. 
3.2 Os gêneros alimentícios não perecíveis 

conforme listados no Anexo I deste Termo de 
Referência serão acondicionados em embala-
gem plástica reforçada e lacrada, por equipe 

de cada UE sem comprometimento na integri-
dade dos produtos. 
4.1.2 Os gêneros deverão ser entregues de 

acordo com o pedido de cada unidade escolar 
no seu respectivo endereço. 
Para maiores informações os interessados 

devem dirigir-se a COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO – Rua Nelson Silva, 132 – 
Centro -   Itaboraí, das 10h às 16h. Beatriz 

Maciel Caetano - Pregoeira da PMI 
 

 
 

Edital de Retificação: 
 
Edital De Retificação Nº 03 

Edital De Concurso Público Nº 001/2020. 
O Município de Itaboraí/RJ, no uso de suas 

atribuições legais, torna público a 3ª Retifica-

ção do Edital do Certame, conforme abaixo, e 
considerando: 
- a dificuldade na realização das provas, na 

data previamente estipulada, nas escolas pú-
blicas deste Município. 
- a necessidade de postergar a data de realiza-

ção das provas. 
- a necessidade de realizar a entrega dos títu-
los para pontuação, na data da realização das 

provas. 
Onde se lê: 
12.1. Serão convocados para entrega dos 

títulos os candidatos aprovados na Prova Dis-
cursiva em todos os cargos de Nível Superior e 
Médio. 

12.1.1. Para efeito de posicionamento, será 
considerada a ordem decrescente da nota 
obtida na Prova Objetiva somada a Prova 

Discursiva. Em caso de empate na última posi-
ção do quantitativo definido acima, todos os 
empatados nesta posição serão convocados. 

Leia-se: 
12.1. Todos os candidatos que comparecerem 
para realização das provas, estão convocados 

para entrega dos títulos em todos os cargos de 
Nível Superior e Médio. 
Onde se lê: 

12.1.1. Para efeito de posicionamento, será 
considerada a ordem decrescente da nota 
obtida na Prova Objetiva somada a Prova 

Discursiva. Em caso de empate na última posi-
ção do quantitativo definido acima, todos os 
empatados nesta posição serão convocados. 

Leia-se: 
12.1.1.  item excluído 
Onde se lê: 

12.2. Os títulos para análise deverão, imprete-
rivelmente, no período definido no Cronograma 
Previsto – ANEXO II, ser entregues em mãos, 

em horário e local a serem definidos na página 
do concurso, disponível no site 
www.incab.org.br.  

Leia-se 
12.2. Os títulos para análise deverão, imprete-
rivelmente, no período definido no Cronograma 

Previsto – ANEXO II, ser entregues em mãos, 
no mesmo dia e após a realização das provas, 
em espaço específico, no mesmo local em que 

realizou as provas, em envelope, já lacrado, 
conforme estabelece o item 12.2.1. deste Edi-
tal.  
Onde se lê:  

EDITAIS 

ANEXO II - CRONOGRAMA PREVISTO 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Publicação do Edital de Reabertura das Inscrições Até 14/08/2020 

Período de inscrições pela Internet 17/08/2020 a 29/10/2020 

Solicitação de isenção do valor da inscrição 17/08 a 18/08/2020 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas  02/09/2020 

Recurso contra o indeferimento da isenção 03/09 a 04/09/2020 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção  18/09/2020 

Último dia para emissão e pagamento do boleto bancário 30/10/2020 

 Divulgação dos pedidos de atendimento especial e dos candidatos que se declararam como Pessoa Com Deficiência 

- PCD deferidos 

 Divulgação da homologação preliminar das inscrições  

05/11/2020 

 Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos candidatos que se declararam como Pessoa 

Com Deficiência - PCD 

 Recursos contra a homologação preliminar das inscrições  

06/11 a 09/11/2020 

 Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos candidatos que se declara-

ram como Pessoa Com Deficiência - PCD 

 Respostas dos recursos contra a homologação preliminar das inscrições  

 Divulgação da homologação final das inscrições  

 Divulgação dos locais da Prova Objetiva  

13/11/2020 
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Realização das Provas Objetiva e Discursiva 22/11/2020 

Divulgação do gabarito oficial preliminar da Prova Objetiva, a partir das 12 horas  23/11/2020 

Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva  24/11 a 25/11/2020 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva  

 Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva  

 Divulgação dos candidatos que terão a Prova Discursiva corrigida  

03/12/2020 

Divulgação das notas preliminares da Prova Discursiva 09/12/2020 

Período para entrega dos recursos contra o resultado da Prova Discursiva 10/12 a 11/12/2020 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado da Prova Discursiva 

 Divulgação das notas finais da Prova Discursiva 

 Convocação para a Prova de Títulos 

16/12/2020 

Entrega dos Títulos 17/12 a 18/12/2020 

 Resultado preliminar da Prova de Títulos 22/12/2020 

Pedido de revisão dos resultados preliminares da Prova de Títulos  23/12 a 24/12/2020 

 Respostas aos pedidos de revisão dos resultados preliminares da Prova de Títulos  

 Resultado final da Prova de Títulos 

 Resultado final do Certame  

 Homologação do resultado final do Certame 

29/12/2020 

Leia-se:  

ANEXO II - CRONOGRAMA PREVISTO 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Publicação do Edital de Reabertura das Inscrições Até 14/08/2020 

Período de inscrições pela Internet 17/08/2020 a 12/11/2020 

Solicitação de isenção do valor da inscrição 17/08 a 18/08/2020 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas  02/09/2020 

Recurso contra o indeferimento da isenção 03/09 a 04/09/2020 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção  18/09/2020 

Último dia para emissão e pagamento do boleto bancário 13/11/2020 

 Divulgação dos pedidos de atendimento especial e dos candidatos que se declararam como Pessoa Com Deficiência 

- PCD deferidos 

 Divulgação da homologação preliminar das inscrições  

18/11/2020 

 Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos candidatos que se declararam como Pessoa 

Com Deficiência - PCD 

 Recursos contra a homologação preliminar das inscrições  

19/11 a 20/11/2020 

 Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos candidatos que se declara-

ram como Pessoa Com Deficiência - PCD 

 Respostas dos recursos contra a homologação preliminar das inscrições  

 Divulgação da homologação final das inscrições  

 Divulgação dos locais da Prova Objetiva  

27/11/2020 

 Realização das Provas Objetiva e Discursiva 

 Entrega dos Títulos 
06/12/2020 

Divulgação do gabarito oficial preliminar da Prova Objetiva, a partir das 08 horas  07/12/2020 

Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva  07/12 a 08/12/2020 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva  

 Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva  

 Divulgação dos candidatos que terão a Prova Discursiva corrigida  

14/12/2020 

Divulgação das notas preliminares da Prova Discursiva 16/12/2020 

Período para entrega dos recursos contra o resultado da Prova Discursiva 17/12 a 18/12/2020 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado da Prova Discursiva 

 Divulgação das notas finais da Prova Discursiva 

 Resultado preliminar da Prova de Títulos 

23/12/2020 

Pedido de revisão dos resultados preliminares da Prova de Títulos  28/12 a 29/12/2020 

 Respostas aos pedidos de revisão dos resultados preliminares da Prova de Títulos  

 Resultado final da Prova de Títulos 

 Resultado final do Certame  

 Homologação do resultado final do Certame 

30/12/2020 

Itaboraí/RJ, 20 de Outubro de 2020. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal  

Osório Luis Figueiredo de Souza - Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo  
Rafael Pereira de Lima - Presidente da Comissão do Concurso Público 


