PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2018 – PERGUNTAS FREQUENTES

Alguns esclarecimentos necessários à formulação de nossa proposta.
1) Relativamente à divulgação do Concurso, considerando a redação do subitem 2.3.1 do Termo de Referência, Anexo I do
Edital em comento, qual jornal de grande circulação deverá ser utilizado para tanto.
Em relação ao jornal, pode ser o de preferência da empresa, desde que tenha circulação na região.
2) Tendo em vista que o recebimento das inscrições será exclusivamente via Internet, no site da empresa, com o crédito do
valor correspondente à taxa de inscrição a ser feito em conta corrente a ser indicada pelo Município, considerar-se-á que o
mesmo arcará com as tarifas bancárias decorrentes desta cobrança?
Será por conta do Município
3) Qual a capacidade média de lotação das escolas que serão disponibilizadas para realização das provas?
3.1) Ainda, qual a capacidade média de lotação por sala?
3.2) Favor indicar a(s) escola(s) que será(ao) utilizada(s) para aplicação das provas?
Escola EEM Dom Feliciano – 10 salas - Média de 25 por sala
Escola MEF Catulino Pereira da Rosa – 10 salas - Média de 20 por sala
4) Com relação à composição da Prova Objetiva, há exigência de algum conteúdo específico e de número de questões
(por disciplina) ou competirá à empresa essa designação?
Competirá à empresa, mas que cobre conteúdo como Português, Matemática, informática e legislação para cargos
de ensino fundamental e médio; já para superior importante ter conhecimentos específicos também.
5) Relativamente à Prova Prática, além da Prova Objetiva.
5.1) A quem compete a disponibilidade de pessoal de apoio e infraestrutura (ferramentas, peças, materiais, etc) para
realização dos testes práticos?
Competirá ao Município
6) Quanto à Prova de Títulos, além da Prova Objetiva.
6.1) Podemos considerar que compete ao Município o recebimento dos documentos e o encaminhamento para a
empresa contratada para avaliação?
6.2) Se for a cargo da empresa, esta poderá operacionalizar esse recebimento via Correios?
Será a cargo da empresa e poderá ser via Correios.
7) Considerando que o recebimento e o protocolo de eventuais recursos administrativos para análise e emissão de parecer
ficará a cargo da empresa, esta poderá operacionalizar esse recebimento via website?
Sim, poderá ser via Website.
8) Qual a expectativa do número de candidatos inscritos?
A expectativa de 1.200 inscritos.
9) De que forma será a remuneração da empresa, caso o número de inscritos ultrapasse a estimativa inicial?
No edital prevê uma remuneração global.
11) Qual a estimativa financeira para esta licitação?
R$ 32.916,67
12) Relativamente à publicação oficial a ser realizada junto à imprensa, conforme determina a legislação do Município,
considerar-se-á que o custo ficará a cargo do Município, cabendo à empresa o fornecimento dos editais a serem publicados,
bem como a disponibilização na íntegra dos mesmos em site próprio?
Sim.

