
CPL - Comissão
Permanente de Licitação

BAYGUX
GOVERNO MUNICtPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FEITO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE EDITAL

REFERENTE; CONCORRÊNCIA N° 00001/2020 - PMBEX; PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 00015/2020 - PMBEX

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07 DE Abril DE 2020, AS 09:00

HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM^SeSA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO,
PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE 'CONCURSO .PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS
VISANDO O RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE
CARGOS DO QUADRO EFETIVO DE NÍVEL ̂ MÉDIO E SUPERIOR DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAYEUX - PB.:

REQUERENTE: OBJETIVA CONCURSOS LTDA, CNBJ N^ 00.849.426/0001-14

._;.i
DOS QUESTIONAMENTOS:

Cai. fiái|)0 DrÊ5cfilMC/ME«5rlr| S S O O
•3 rs ® ®JFçndp, emj|.vi|ta;"Q. dispostej^os Wens ?1.9,7~'e; 19y8#dpi ,edital de

lilitàçãot' eln^cômento, solÍGitamOs'-iGonfiírftar, dé que'Forma sèrá a
Remuneração da empresa caso o número de inscritos ultrapasse a casa
/vdos 15.500 candidatos? J Ifc ■ ! I, ''

Até lQ.SOO (dez mf e quifíhdntos) candidatos inscritos, a
ú-^pÒNTRATADA prá direito a 100% do valor das inscrições;
Jj|9.Z Entre^^Ol (dez mil Quinhentos e um] até 15.500 (quinze mil

uinhentos] candidatos inscritos, a CONTRATANTE terá direito a 10%

i por cento)-do valor das inscrições/o aual será retido quando do
repasse para CONTRATADA;

19.8. Caso o valor pertinente à arrecadação das taxas de inscrição seja

superior ao preço do serviço estimado acertado no contrato, esta

diferença o maior deverá ser revertida 100% (cem por cento) aos cofres
municipais, nos termos do Acórdão TCU n. 1.053/2007 (DOE

28/05/2007)."

Sendo as inscrições via Internet, nó site da empresa, é correto o

entendimento de que compete ao Município estabelecer convênio com

instituição financeira para/crédito do valor correspondente à taxa de
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inscrição, arcando com a tarifa bancária decorrente da emissão dos

boletos e efetivação desta cobrança?

3. Tendo em vista o disposto nos itens 20.3.1, "i" e 20.3.1, "j.l" do edital,
podemos considerar que compete ao Município a designação e
pagamento de local para a realização da Prova Objetiva, bem como de
pessoal para sua limpeza e organização, sem qualquer custo à futura
contratada?

4. Considerando o disposto nos itens 20.3.1, j.3 e j.l9, favor esclarecer a
quem compete a designação e pagamento de pessoal para compor a
banca de fiscalização, considerando que independentemente disso, a
futura contratada fará o treinamento dos fiscais, bem como sua

supervisão e,coordenação na aplicação das provas?
-  *

5. Tendo em vista o dispostpjnp item 20.3.1, "d", favor informar se haverá
Prova Prática, ailém da Prova Objetiva.
5.1) Se for o càso, relacíòfíár os cargos que deverão ser submetidos a
essa etapa.

5.2) Se for o caso, podemos considerar que compete ao Município a
disponibilidade de local, pessoal de apoio e infraestrutura (veículos,

^^equipamentos. ferramentas> peças, materiais, etc) para realização dos
lestes práticos? , ' , ' K
iS;3) Podemos considèrara aplicação desáà prova apenas a um número
pré-definido de candidatos como, por exemplo, aos 15 (quinze)

meiros classificados naPrpvapbjetiVãJ

éndo em vista o disposto no item 20.3.1, "d", favor informar se haverá

^ mw alériBda:^mva otíjeti^a^
I 111 |6'^)! Se |p^'a■ câsq^Telac]qria|cOs qàrgqshlq}i§ ^

essa etapa.f'Se foT^.o caso;'podêtnosrconsiderat] "que compete ao Município o
bímentò dos documentos ê o encaminhamento para a empresa
ratada para avaliâçãó?r|' ' 1' '

ii,',,6".3) Se for a cargo dá empresa, esta poderá óperacionalizar esse

cpi

^^recebimento via website oúÇorreios? .• ' àz

^^^"^Mb^á drcâ^os faz réferêhCia àòs çafgb® ':pRO,FESSOR CLASSE Al
EpXorESSOR/.CLASSE ■B;^#'no ^íentantDÍiíão sjespélifica a área e/ou
disciplina. Solicitamos confirmarem qual(is) a(s) área(s) será(ão)
concursadas, bem como, se houver o cargo de Professor Séries Finais,
informar quais as disciplinas.

8. Considerando o disposto no item 20.3.1, j.8 do edital, podemos
considerar que a correção eletrônica dos cartões óticos se dará na sede
da empresa, conforme cronograma estabelecido entre Contratante e
futura contratada, em ambiente monitorado por câmeras, estando
também aberto à presença de qualquer interessado?

COMISSÃO PERMANT^E DE LICITAÇÃO
LICITACAOBAYElllX@GMAIL.COM



CPL - Comissão

Permanente de Licíta<;âo

BAYEUX
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

9. É correto o entendimento de que, em comparação ao item 6.0 do Termo
de Referência - Anexo II, no item 20.4 deve ser considerada a expressão
CONTRATANTE ao invés CONTRATADO, como constou?

DOS ESCLARECIMENTOS:

Considerando o questionamento feito pela empresa requerente na solicitação

de esclarecimentos, referente às condições editalícias, para participação no certame,

vimos apresentar RESPOSTA:

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS:

\

ITEM 01: R: Nos termos do Acórdão TCU 1.053/2007 (DOE 28/05/2007],

na hipótese de o valor auferido com as taxas de inscrição ser superior ao valor

desembolsado com a realização do concurso público, a diferença pertencerá à conta

única do Tesouro Municipal. Desta forma, a empresa deverá comprovar o dispêndio

com o excedente. Inclusive margem de lucro, e caso fique comprovada será repassado

pelo Município a contratante os valores correspondentes. ■■

ITEM 02: Rí-WV forma de inscrição, e.o Ipcal serão decididos após a contratação

entre a empresa contratada e ã"comissao do çoíicurso, podendo' as inscrições serem

O valor

)endo.a ela

estimar seu custo.para tal atividade de acprdo^çorn_o reladpnamentp_çom instituição

financeira desejada. ^ • ' • i- \ ''
■  ■-/ :• / ■ ' ) \ " ■■ ■ - ; I • .

.  \ l . J l : ■" ■
ITEM 03:;'R: Os locais para! realização das provas serão disponibilizados pela

C0NTRATANTEr"0 pe'ssoal de apoíó, limpeza e organização ficará a cargo dacontratada. GOVÉÉltó iy^UNIClíPÁL
ITEM 04: R: Conforme item 20.3.1, j.l9. As despesas com contratação de

pessoal de apoio (fiscais, supervisores, etc.], bem como da solicitação à Administração
Pública Municipal, visando à cessão de prédios públicos para recepção de inscrição e
aplicação das provas, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

ITEM 05 e 06: R: As avaliações sob responsabilidade da contratada serão
apenas de provas objetivas e subjetivas, conforme o caso, e de títulos. Os cargos que
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serão contemplados com avaliações subjetivas e prova de títulos serão analisados

pela contratada junto a comissão do concurso em momento oportuno.

ITEM 07: R: A tabela de cargos será disponibilizada pela comissão do

concurso após a contratação, ocasião em que a contratada terá ciência e tempo hábil

para elaboração das provas.

ITEM 08: R:SIM!

ITEM 09: RrSIM!

Atenciosamente,

D/\ SILVA ALVES
nte:  LPerma mm

Bayeux-PB, 30 de Março de 2020.

efeitura Municipal de Bayeux-
0 i
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