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Questionamento da Empresa OBJETIVA CONCURSOS: 
 
1) Conforme o subitem 13.3.1 do Edital, relativamente às tarifas bancárias decorrentes da 
cobrança da taxa de inscrição, é do entendimento do Município que a cobrança deva ser creditada 
diretamente na sua conta, por convênio próprio, sendo os custos desta cobrança a cargo da 
empresa. Desta forma, o Município deverá informar a todas as empresas participantes deste 

certame, em sede de esclarecimentos da presente licitação, qual o valor da tarifa por título cobrado 
sob pena das empresas não saberem qual valor deverão lançar em sua planilha de custos. 
Esclarecemos que a empresa só poderia ter esta informação se o crédito dos valores e o convênio 
de cobrança fosse firmado em seu nome, em instituição financeira cuja tarifa por boleto já tenha 
negociado.  
 
De acordo com o convênio que possuímos como Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

ficou firmado o valor de R$ 1,70 (um real e setenta centavos). 
 
2) As Provas Objetivas serão aplicadas no mesmo dia e turno para todos os cargos ou há previsão 
de turnos distintos? 
2.1) Ainda, podemos considerar que para cargos de mesma escolaridade as provas serão realizadas 
no mesmo turno? 

 

Serão aplicadas em mesmo dia e turno. 
 

3) Relativamente à Prova Prática, além da Prova Objetiva. 
3.1) A quem compete a disponibilidade de pessoal de apoio e infraestrutura (veículos, 
equipamentos, ferramentas, peças, materiais, etc) para realização dos testes práticos? 

 

O apoio e infraestrutura serão de responsabilidade do SAAE. 
 

3.2) Podemos considerar a aplicação dessa prova apenas a um número pré-definido de candidatos 
como, por exemplo, aos 15 (quinze) primeiros classificados na Prova Objetiva? 

 
Não. Vide item 3.5.3 do Termo de Referência. 

 

3.3) A Prova Prática para os cargos de Motorista e de Operador de Máquinas Pesadas será aplicada 
em somente um tipo de veículo/máquina para cada cargo?  

 
Sim. Para motorista será um caminhão tanque e para o operador de máquinas pesadas, 
uma retroescavadeira. 

 
3.4) Em caso negativo, favor especificar os tipos de veículos e de máquinas em que esse teste 

deverá ser aplicado. 
 

Respondido no item 3.3. 

 
4) Acerca da Prova Discursiva mencionada na aliena “c” do subitem 5.2.1 e subitem 5.7.8 do Termo 
de Referência, Anexo I, do Edital:  

4.1) Favor relacionar os cargos que deverão ser submetidos a essa etapa. 
4.2) De que forma esta etapa deverá ser avaliada? 
4.3) Será aplicada junto com a Prova Objetiva? 
4.4) Podemos considerar a correção dessa etapa apenas a um número pré-definido de candidatos, 
como por exemplo, a 05 (cinco) vezes o número de vagas oferecidas para cada cargo (dentre os 
melhores classificados na Prova Objetiva)?  
 

Não haverá prova discursiva. Onde se lê discursiva, leia-se prática. 
 
5) Quanto à perícia médica, subitem 5.11 do Termo de Referência, Anexo I, do Edital, podemos 
considerar a realização da mesma em dia único a todos os candidatos com deficiência aprovados?  
 

Ficará a critério da Contratada. 
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Após analisar o edital Pregão Eletrônico 004/2019, resta uma dúvida relativa ao pagamento da 
Contratada. Diz o edital que: 
 
13.1. A remuneração pelos serviços prestados será realizada única e exclusivamente por meio dos 
valores a ser arrecadados pela Contratada com as inscrições no concurso, independentemente da 
quantidade de candidatos inscritos. 

 

(...) 

 
13.3. O pagamento será efetuado até o 10º dia corrido, subsequente à etapa de homologação do 

resultado final do concurso, desde que regular e devidamente atestado por esta Administração, 
através de Termo de Recebimento Provisório/Definitivo (Resolução SAAE 03/2016). 

 
A Contratada será remunerada somente após a homologação final do concurso?  

 
Sim. A contratada será remunerada somente após a homologação final do concurso  
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