
De: Licitações [mailto:licitacao@objetivas.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 22 de outubro de 2018 14:45
Para: 'Setor de Licitações e Compras'
Cc: 'pregao@canela.rs.gov.br'
Assunto: - REENVIANDO - ENC: - ESCLARECIMENTOS - EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018 - PM
CANELA/RS 

Boa tarde, Cássio!

Reenviando.
Não consegui falar com Arthur, pregoeiro responsável pelos pregões presenciais, conforme informação do Eduardo, ele está 
realizando um pregão.
Aproveito para reenviar o email em epígrafe.
No aguardo,
Atenciosamente,

Marilda Barbosa
Analista de Licitação
Objetiva Concursos Ltda.
R. Casemiro de Abreu, 347, Rio Branco, Porto Alegre/RS - CEP 90.420-001
(51) 3335-3370 | www.objetivas.com.br
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

De: Licitações [mailto:licitacao@objetivas.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 17 de outubro de 2018 14:49
Para: 'Setor de Licitações e Compras'
Cc: 'pregao@canela.rs.gov.br'
Assunto: - ESCLARECIMENTOS - EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018 - PM CANELA/RS 

Prezados Senhores,   

Enviamos em anexo solicitação de esclarecimentos quanto ao conteúdo do Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018, para 
que seja viabilizada a participação de nossa empresa nesse certame. 
Aguardamos retorno. 

Atenciosamente,

Marilda Barbosa
Analista de Licitação
Objetiva Concursos Ltda.
R. Casemiro de Abreu, 347, Rio Branco, Porto Alegre/RS - CEP 90.420-001
(51) 3335-3370 | www.objetivas.com.br
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

                                                                                       

                                               OBJ. 0387/2018

Para: MUNICÍPIO DE CANELA – RS 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018 
CONCURSO PÚBLICO

Prezados Senhores,

Tendo  recebido  o  Edital  de  Licitação  em  epígrafe,  solicitamos  alguns  esclarecimentos  necessários  à
formulação de nossa proposta de trabalho, conforme segue:
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1) Tendo em vista que o recebimento das inscrições será exclusivamente via Internet, no site da empresa,
podemos considerar que o crédito do valor correspondente à taxa de inscrição será feito em conta corrente a ser indicada pelo
Município, que arcará com as tarifas bancárias decorrentes desta cobrança?

2)  Com relação  à  composição  da  Prova  Objetiva,  há  exigência  de  número  de  questões  (total  e/ou  por
disciplina) ou competirá à empresa essa designação?

3) As Provas Objetivas serão aplicadas no mesmo dia e turno para todos os cargos ou há previsão de turnos
distintos?

     3.1) Ainda, podemos considerar que para cargos de mesma escolaridade as provas serão realizadas no
mesmo turno?

4) Relativamente à Prova Prática para o cargo de Agente Administrativo, quais os conhecimentos deverão ser
exigidos nos testes? 

5)  Podemos  considerar  que  o  recebimento  e  o  protocolo  de  eventuais  recursos  administrativos  e  o
encaminhamento para a empresa contratada para análise e emissão de parecer ficará a cargo do Município?

    5.1) Se for a cargo da empresa, esta poderá operacionalizar esse recebimento via website? 

6)  Em sendo o sorteio  para desempate de candidatos  a cargo da empresa,  após aplicação dos  demais
critérios de desempate,  esta poderá procedê-lo através de Ato Público (convocado por Edital),  a ser realizado na sede da
empresa, em ambiente monitorado por câmeras, estando também aberto à presença de qualquer interessado?

7) De que forma será a remuneração da empresa, caso o número de inscritos ultrapasse a estimativa inicial?

8) Favor informar a carga horária e o vencimento por cargo/emprego. 

9)  O subitem 1.1 – Etapas do processo -, do Termo de Referência, Anexo 01, do Edital em epígrafe,  faz
referência ao processo de desidentificação e de identificação de provas. Considerando que as provas deverão ser corrigidas
por sistema de leitura ótica (exigência do item 11 – Serviços a serem executados -, do mesmo Termo de Referência), o que
dispensa  a  desidentificação  das  mesmas,  inclusive  sendo  usado  pelo  próprio  Tribunal  de  Conta  do  Estado,  podemos
desconsiderar a necessidade desse procedimento? 

     9.1) Se houver necessidade de realização deste procedimento, podemos considerar que o mesmo será  
realizado na sede da empresa?

     9.2) Em caso negativo, é correto o entendimento de que o Município disponibilizará local apropriado e 
pessoal de apoio para a realização do ato público de identificação das provas? 

Com o propósito de determinar os valores das propostas e, para que haja uma equivalência nos parâmetros
de julgamento das mesmas, é importante que os concorrentes sejam informados das respostas dos questionamentos ora
efetivados. 

Agradecendo  e  colocando-nos  à  disposição,  aguardamos  retorno  para  que  possamos  formalizar  nossa
proposta financeira. 

Atenciosamente,

Porto Alegre/RS, 17 de outubro de 2018. 
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