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O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIAIA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Constituição da República e pela Lei Orgânica do 
Município, resolve alterar o Edital nº 01/2019, conforme se segue: 
 
 
Acrescenta-se no Edital o item 2.10.1 com a seguinte redação: 
2.10.1. Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais 
de Itatiaia, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer: 
I - atividade político-partidária; 
II - patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal; 
III - praticar atos que atentem contra as normas deontológicas do Código de Ética. 
 
Inclui-se no item 6.4.1.1. a letra c com a seguinte redação: 
c) Para os cargos de Auditor Municipal de Controle Interno e Analista de Políticas 
Públicas e Gestão Municipal os títulos deverão ser nas áreas de especialização em 
auditoria, gestão e administração pública. 
 
No Anexo I: 
- altera-se o requisito para provimento do cargo de Fiscal de Tributos Municipais para 
Curso de Nível Superior Completo. 
 
- altera-se a carga horária do Procurador para 40 horas semanais. 
 
No Anexo III: 
Acrescenta-se para os cargos de Auditor Municipal de Controle Interno e Analista de 
Políticas Públicas e Gestão Municipal os conteúdos abaixo: 
 
7. Licitações: conceito, noções gerais, princípios, responsáveis, comissão de licitação; 
Modalidades e suas características, cotação eletrônica, estimativa de valor da contratação, 
escolha da modalidade, fracionamento de despesa; Tipos e fases da licitação; Contratação 
direta, licitação dispensada e dispensável. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRAFICAS 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.  

Licitações e Contratos.  TCU, Brasília: DF, 4º Ed. 2010. (Não inclui jurisprudência e 
acórdãos), Disponível em http://www.esaf.fazenda.gov.br/institucional/centros-
regionais/sao-paulo/arquivos/manual-de-licitacoes-e-contratos-tcu.pdf/view 

 
 
Os demais itens do citado Edital permanecem com a mesma redação. 
 
 
 
 

Itatiaia, 01 de fevereiro de 2019. 
 

Eduardo Guedes da Silva 
Prefeito Municipal 

 


