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Prezados Senhores,

Enviamos em anexo solicitação de êsclarecimentos quanto ao conteúdo do Edital de TOMADA DE PREÇOS N'004/20í9, para
que seje viabilizada a participação dê nossa empresa nesse certame.

Favor conÍirmar recebimento.

Aguardamos retorno.

Atenciesamente,

o
Objetivo

Marílda Barbosa
Analista de Licitação

Objeüva Concursos Ltda.

R. Casemiro de Abreu, 347, Rio Branco, Porto Alegre/Rs - CEP 90.420-001

(s1) 333s-3370 I Wt ,.SbjCEyês.e9rn.bl

seriedade e éti€a: nós acreditamos nesses valores.

Anaé6 dê im lmfu as'É e-noil, pense en sw resgor',,sobilitlodê e.omprotnisto corn o melo omüen,É.

E§a mensagefi, incluindo quaisquer anexos, é canfrdencial e pde conter inÍotmaçÃes priülegiadas. Se você a recebeu por eigano, favot notifrcat o autor

Êtomando o email e deletandoa do seu si§ema. Qt alquer ue não auroázado d) disseminaÉo de§a mensqem, inteiÊ qr parcial, é efrafionlê pmibklo.

As ídeias contidas nesla mqÉageú ou eÍ, s,eus anexos não nec4-ssaiaotenle refletem a opitião da Objetiva ConclJÍsÚ's Ltda-
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MUNrcípro oE sArro aNrôHto oo PLANALTo - RS
coMlssÃo DE LrclrAÇôES

LtctraçÀo - ToMADA DÊ pREços N. 004/20i9
CONCURSO PUBLIGO

oBJ.0630/20'í9

Para:

Ref.:

Prezados Senhores,

Tendo recebido o Edital de Licitação êm epígrafê, solicitamos alguns esclarecimentos necessários à
formulaÉo de nossa proposta de trabalho, conforme seguel

1) A tabela de cargos íaz referência ao cargo de "ProÍessor'', no entanto não especifica a área e/ou disciplina.
Solicitamos @nfirmarem qual(is) a(s) área(s) será(ão) concursadas, bem como, se houver o cargo de Professor Sériês Finais,
inÍormaí quais as disciplinas.

2) Tendo em vista o exposto na letra'b" do subitem 8.1, Termo de Referência, Anexo a), do Edital, é correto o
entendimento de que compete ao lvluniclpio ã dêsignação e o pâgamento de pessoâl paÍa fiscalização dê Provas Objetivas
(fiscais de sala e de corrcdores), considêrândo que, indêpendentemente disso, a Empresa contratada fará o treinamento dos
Íiscars e a cúúúdenaÉo da aplicaÇão das provas?

3) Relativamente
aplicâçáo dessa prova apenas a
classiÍlcados na Prova Objetiva?

à aplicação da Prova Prática em dia diverso da Prova Obretiva, podemos considerar a
um númeÍo pÍé-deÍinido de candidatos como, por exemplo, aos 15 (quinze) primeiros

4) A letra "e" do subitem 4.1.í, Termo dê Referência, Anêxo a), do Edital, faz referência ao processo de
desidentiÍicação ê de identiÍlcaçáo de provas. Considerando quê as provas serão corrigidas em ato público, aberto aos
candidatos, o qual podêrá ainda ser Íilmado para constar em dossiê e, considerando que a correÉo se dá poí meio do sistemâ
de )elura ôplica, sem ingerência humana, método este que confere máxima segurança ao resultado, o qual inctusive é utilizado
nos concursos do Tribunal de Contas do Estado, podemos desconsiderar a nêcêssidade do procedimento de desidentiÍicaÉo
e identiÍicação?

Com o propósito de determinar os valores das propostas e, paÍa que haja uma equivalência nos parâmetros
de jütgamenlo das mêsmas, é importantê que os concorrêntes sejam informados das resposlas dos questionamentos ora
eÍetivados.

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

Atenciosamente,

Porto Alegre/Rs, 1'l de dezembro de 2019.

MARILDA RODÊIGUES BARBOSA


