PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2014
Processo nº. 0052/2014
21/08/2014
Questionamento II
1ª Pergunta: 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 da Companhia?
Resposta: Sim. Os designados para a Comissão do Concurso terão essa incumbência
de receber, protocolar e enviar os documentos referente interposição de recursos, para
a Contratada por e-mail.
2ª Pergunta: Pergunta: Se for a cargo da empresa, esta poderá operacionalizar
esse recebimento via Correios?
Resposta: Não. Vide resposta da 1ª pergunta.
3ª Pergunta: Para desempate de candidatos classificados, será utilizado como
último critério a forma de sorteio?
Resposta: Sim.
4ª Pergunta: Se sim, é correto o entendimento de que o mesmo será realizado por
pessoal da Companhia, cabendo à empresa contratada o fornecimento de edital
de convocação e ata correspondente?
Resposta: Sim. Essa também será responsabilidade da Comissão do Concurso. Edital
e Ata serão de responsabilidade da Contratada.
5ª Pergunta: Se o desempate for a cargo da empresa, esta poderá procedê-lo
utilizando o resultado do sorteio da Loteria Federal após aplicação do critério de
idoso (conforme determinação legal)?
Resposta – Sim. Os procedimentos serão elaborados juntamente com a comissão do
concurso e empresa contratada.
6ª. Pergunta: Qual a expectativa do número de candidatos inscritos?
Resposta: Não há expectativa para o número de inscrições devido aos cargos serem
novos com conteúdo muito específicos.
7ª. Pergunta: De que forma será a remuneração da empresa, caso o número de
inscritos ultrapasse a estimativa inicial de inscritos?
Resposta: A remuneração será proveniente das taxas de inscrição.
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8ª. Pergunta: Qual estimativa financeira para esta licitação?
Resposta: Questão já respondida em Questionamento I.

Maria de Fátima Marchi Brotto
Pregoeira
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