São Caetano do Sul, 12 de maio de 2020.
REF: Proc. Adm. Nº 193/2020 - Pregão Presencial 28/2020
Ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
O Observatório Social de São Caetano Do Sul, por seu Presidente, Dr. Marcos Pinto
Nieto, endereço eletrônico saocaetanodosul@osbrasil.org.br, na qualidade de entidade
representativa dos interesses da sociedade civil e com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei
de Acesso a Informações Públicas) e no Decreto Municipal 10.525/2012, e na cláusula 4.2 do
referido edital, vem respeitosamente, solicitar os seguintes ESCLARECIMENTOS:
1. Em que consiste o apoio técnico a ser dado para a Comissão de Concurso?
2.1. Constitui o objeto deste Pregão, a Contratação de empresa para realização de
concurso público, envolvendo todo o trâmite necessário desde a elaboração de
edital até a divulgação dos resultados, bem como apoio técnico para a Comissão
de Concurso da Prefeitura e respostas aos questionamentos que porventura
venham a existir, conforme relação de empregos, descrição, características,
prazos e demais obrigações e informações constantes no Termo de Referência.

2. Qual ramo de atividade deve aparecer no objeto social da proponente para que a sua
proposta não seja vetada?
6.3.7. Que não possuam em seu objeto social, ramo de atividade que seja
pertinente ao objeto a ser licitado...

3. Como será realizado o cálculo de quantitativos mínimos de 50% de prova de execução
a ser exigida, constante do item 12.6 do edital?

4. Favor explicar a relação entre o título do item 16 e a o texto do item 16.1
16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. A contratada assume integralmente as despesas para a realização do
concurso e finalização da lista dos aprovados definitiva publicada.
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5. Como serão calculadas as sanções administrativas e as multas pelo não cumprimento
das obrigações da Contratada, uma vez que o único valor que aparecerá no contrato será o
da taxa de inscrição?
17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a juízo da
Administração, nos termos da legislação municipal à multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da obrigação não cumprida

6. Do que que significa curso de formação inicial?
1.2.1. Quadro de Vagas – Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Emprego: Agente Comunitário de Saúde
Vagas: 32
Cadastro Reserva: 125
Requisitos: Ensino médio completo e Curso de Formação inicial, com carga horária
mínima de 40hs (Lei 13.595/18)
7. Qual a estimativa da quantidade de cartazes necessários?
2.15. DIVULGAÇÃO
2.15.1. A entidade contratada divulgará o evento junto aos principais meios de
comunicação do Município, na mídia especializada, imprimirá cartazes com
informações básicas sobre o Concurso Público. Esses cartazes deverão ser
distribuídos pela contratante em locais estratégicos, para que sejam afixados.
8. A definição das disciplinas que comporão a prova, assim como seu peso e os
conteúdos programáticos fará parte do escopo da Contratada ou será fornecido pela
Contratante?
“2.16.6. Especificação de disciplinas e peso de provas, bem como Nota Mínima
para aprovação; “
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9. Sobre o item 2.19.1., quais as matérias que farão parte da prova objetiva e quantas
questões serão exigidas?
2.19. PRESTAÇÃO DA PROVA
2.19.1. Elaboração de questões, em conformidade com o nível de escolaridade do
emprego, bem como com as atribuições, dispondo de profissionais de nível
superior, devidamente habilitados, com responsabilidade técnica e registro no
respectivo Órgão de Classe, quando for o caso;

10. sobre o item 2.19.9., a CONTRATADA deverá ofertar locais para a realização das
provas? A CONTRATANTE (Prefeitura) irá transportar o material necessário até os locais da
prova?
2.19.9. Os locais para aplicação das provas objetivas, serão ofertados pela
CONTRATADA, no entanto, a CONTRATANTE deverá ser responsabilizar pelo
transporte do material necessário e definição de datas em conjunto com o órgão
contratante;

11. O que significa atualizar as cotas das provas?
2.21.4. Atualizar, quando necessário, as cotas das provas;

12. Sobre o item 2.18.1:
- O valor de R$ 40,33 é o valor máximo?
- O valor unitário será fixo, qualquer que seja a quantidade de inscritos?
- Qual a estimativa da quantidade de inscritos previstos pela Contratante?
2.18. VALORES DAS INSCRIÇÕES
2.18.1. A proponente deverá estabelecer, em sua proposta, os valores das
respectivas inscrições a serem cobradas diretamente dos candidatos, de acordo
com o grau de escolaridade, conforme tabela abaixo:
Ensino Médio: R$ 40,33
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13. Qual tipo de leitura ótica será exigido?
2.19.20. Proceder à leitura dos cartões de respostas, através de leitora ótica;
14. Qual será a remuneração mensal dos aprovados no concurso e a quantidade de
horas de trabalho semanais?
Na expectativa, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração.
Assinado de forma digital por
Marcos Pinto Nieto
Dados: 2020.05.12 19:00:49 -03'00'

____________________________________
Observatório Social de São Caetano do Sul
Marcos Pinto Nieto
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