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Requerimento

Criado
em

Texto

19/07/2021
17:11

1) Considerando a importância da definição exata de um objeto a ser licitado, conforme a Lei nº 8.666/93, em seus Arts. 14, 38, caput e 40, inciso I, e tendo
em vista o exposto no subitem 3.3, Termo de Referência, Anexo I, do Edital, solicitamos confirmação dos cargos a que se des�na o presente edital com o
propósito de determinar adequadamente os valores da proposta a ser apresentada pela licitante, eis que a inclusão de cargos com Prova Obje�va ou que
possam vir a requerer outras formas de avaliação complementar (por exemplo, Prova Prá�ca, Prova de Ap�dão Física e/ou Avaliação Psicológica) alterariam
substancialmente a Proposta Financeira e, por conseguinte, implicariam em desequilíbrio entre as propostas licitantes. 1.1) Diante do exposto, podemos
desconsiderar o subitem 3.3 no que tange à possibilidade de alterações no número de cargos conforme solicitação jus�ficada do contratante, até o
lançamento do processo sele�vo, visto que os cargos que serão concursados é informação determinante para apresentação de adequada proposta
comercial? 2) Sendo as inscrições via Internet, no site da empresa, é correto o entendimento de que compete ao Município estabelecer convênio com
ins�tuição financeira para crédito do valor correspondente à taxa de inscrição, arcando com a tarifa bancária decorrente desta cobrança?
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Não poderá ser desconsiderado o item sobre a possibilidade de alterações no número de cargos conforme solicitação jus�ficada do contratante, tendo em
vista que para apresentação de proposta deverá ser seguido o Edital, eventuais mudanças na quan�dade de cargos e vagas serão discu�das com a empresa
vencedora. Em relação as tarifas bancárias da taxa de inscrição, o município estabelecerá o convênio e irá arcar com valores de tarifas bancárias.
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3) Rela�vamente à Prova de Títulos, podemos considerar que: 3.1) Serão avaliados os �tulos apenas dos candidatos aprovados na Prova Escrita? 3.2) A
avaliação de Títulos limita-se à análise e à pontuação de cursos de Pós-Graduação - Lato Sensu e Stricto Sensu? 3.2.1) Se houver necessidade de pontuação
de outros �tulos, favor especificá-los. 4) Qual a expecta�va do número de candidatos inscritos? 5) De que forma será a remuneração da empresa, caso o
número de inscritos ultrapasse a es�ma�va inicial? 6) Quando foi realizado o úl�mo processo sele�vo nesse Município para esses cargos e quantos
candidatos houve à época?
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3) Rela�vamente à Prova de Títulos, podemos considerar que: 3.1) Serão avaliados os �tulos apenas dos candidatos aprovados na Prova Escrita? R. Sim. 3.2) A
avaliação de Títulos limita-se à análise e à pontuação de cursos de Pós-Graduação - Lato Sensu e Stricto Sensu? R. Sim 4) Qual a expecta�va do número de
candidatos inscritos? R. Não temos como definir esse número. 5) De que forma será a remuneração da empresa, caso o número de inscritos ultrapasse a
es�ma�va inicial? R. O valor está limitado ao lance vencedor do proponente. O Município pagará apenas o valor ofertado pela empresa. 6) Quando foi
realizado o úl�mo processo sele�vo nesse Município para esses cargos e quantos candidatos houve à época? R. Ano de 2019, não temos mais essa
informação de quantas inscrições foram realizadas.
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Considerando nada constar no site dessa Prefeitura, solicitamos a gen�leza de envio dos orçamentos u�lizados pela Administração no que tange à definição
do valor máximo global admi�do para a licitação em epígrafe, tendo em vista que, em geral, é disponibilizado em outras administrações no próprio anexo do
edital, por força de lei, não sendo vedada a divulgação, uma vez que deve sempre constar dos autos do processo licitatório. Ainda, é o valor es�mado que
retrata a média do objeto no ramo de mercado. Inclusive, conforme o que determina a Lei conforme segue: Lei 8.666/93: Art. 40 (...) § 2o Cons�tuem anexos
do edital, dele fazendo parte integrante: II - orçamento es�mado em planilhas de quan�ta�vos e preços unitários;
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Segue valores orçados pelas empresas: SCHEILA APARECIDA WEISS ME (CNPJ: 26.068.753/0001-22): R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais). RHEMA
CONCURSOS PÚBLICOS LTDA (CNPJ: 41.214.780/0001-50): R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais). INSTITUTO DE PESQUISAS, PÓS GRADUAÇÃO E ENSINO
DE CASCAVEL - IPPEC (CNPJ: 02.276.193/0001-33): R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).


