Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Esclarecimentos a questionamentos apresentados por empresa do ramo, relativos ao
edital licitação 022/2014 – CONVITE 002/2014

1) Relativamente à exigência da alínea “c” do item 3.1.5 do edital - “c) Certidão atualizada comprovando o
registro e sua regularidade junto ao Conselho de Classe, em nome de cada”, podemos considerar que
esta certidão refere-se unicamente ao responsável técnico da empresa, que deve ser registrado junto ao
Conselho Regional de Administração?

R. Aos mesmos profissionais que constarem da relação referida no item 3.1.5 ”a”.
1.1) Se não for somente do administrador responsável, seria dos responsáveis por cada área envolvida
na organização do concurso?
R. Ver resposta anterior.
1.2) Serão aceitas certidões emitidas pelos Conselhos de Classe via internet?
R. Sim.
2) Relativamente à publicação oficial a ser realizada junto à imprensa, conforme determina a legislação do
Município, podemos considerar que o custo ficará a cargo do Município, cabendo à empresa o
fornecimento dos editais a serem publicados, bem como disponibilizar a íntegra dos mesmos em site
próprio e divulgar o aviso de abertura do concurso em jornal de circulação local?
R. Sim.
2.1) Qual jornal de circulação local indicado no item 4 do Anexo I do edital?
R. NH e ZH.
3) 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?
R. Sim.
4) Qual a capacidade média de lotação das escolas que serão disponibilizadas para realização das
provas?
R. 220 (duzentos e vinte) pessoas.
5) Relativamente à Prova Prática para os cargos de Bombeiro e Operário, podemos considerar a
aplicação dessa prova apenas a um número pré-definido de candidatos como, por exemplo, aos 20
primeiros classificados na Prova Objetiva?
R. Todos os classificados na prova objetiva.
5.1) Em que deverá consistir a Prova Prática para o cargo de Bombeiro?
R. Corrida, Natação, Altura (provavelmente escada), Barra Fixa, Subida Corda e
Condução Veículo Emergência.
5.2) Se houver necessidade de Prova de Aptidão Física para este cargo, este poderá ser apenas de teste
de resistência – Cooper (12 minutos)?

R. Não.
5.3) Se não, quais os testes deverão compor a referida prova?
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R. Ver resposta questionamento 5.1.
5.4) É correto o entendimento que o Município disponibilizará, além dos equipamentos apropriados para a
realização destas provas, também os locais e pessoal de apoio?

R. Sim.
6) Sobre a Prova de Títulos, podemos considerar que compete ao Município o recebimento dos
documentos e o encaminhamento para a empresa contratada para avaliação?
R. Não.
6.1) Se for a cargo da empresa, esta poderá operacionalizar esse recebimento via Correios?
R. Sim.
7) 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?

R. Não.
7.1) Se for a cargo da empresa, esta poderá operacionalizar esse recebimento via Correios?
R. Sim.
8) Em sendo o sorteio público para desempate de candidatos a cargo da empresa, esta poderá procedê-lo
utilizando o resultado do sorteio da Loteria Federal, forma bastante utilizada nos concursos públicos, após
aplicação do critério de idoso (conforme determinação legal)?

R. Sim.
9) Qual a estimativa financeira servirá como parâmetro para julgamento desta licitação, já que no Anexo I
constam os valores de R$ 35.000,00 no item “Valor do custo dos serviços” e R$ 30.000,00 logo abaixo
como “Valor total máximo disponível para esta contratação”?
R. Correto R$ 35.000,00 – Retirado do anexo I do edital o valor máximo disponível para
esta contratação – constava R$ 30.000,00 -.
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