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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 118/2018 

PROCESSO N.º 19948/2018 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 10h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de 
Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos 
encaminhado via e-mail a esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa AVR ASSESSORIA TÉCNICA 
LTDA-EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 05.906.962/0001-28, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo 
objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e 
realização de Concurso Público e Processo Seletivo Público de Provas, Títulos e Curso de Formação para seleção 
de candidatos para provimento de vagas em empregos efetivos da Prefeitura Municipal de São Carlos.   
 
“Venho por meio deste solicitar se há uma estimativa de candidatos inscritos deste pregão, vendo que são muitos cargos 
e que há além da prova objetiva, prova prática, prova de títulos, taf, prova discursiva, prova psicológica, antidrogas, curso 
de formação para guarda municipal e curso introdutório para agente comunitário de saúde e agente de combate a 
endemias. Venho também solicitar a quantidade de questões para a prova objetiva, vendo que não a encontrei no edital.” 

 
O questionamento acima foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, 

que se manifestou como segue: 

 

“Em resposta ao questionamento da AVR ASSESSORIA TÉCNICA LTDA-EPP, informo que: 

1- Estimativa de candidatos inscritos: Para cada emprego há uma procura diferente, dependendo de sua 

especificidade, como exemplo o último Concurso Público realizado em 2018 teve os seguintes inscritos: 

• Agente de Serviços Gerais = 883 

• Almoxarife= 1349 

• Analista de Tecnologia Da Informação = 243 

• Assistente Administrativo = 5576 

• Telefonista = 984 

• Enfermeiro do Trabalho = 81 

• Médico do Trabalho = 2 

• Auxiliar de Enfermagem = 466 

• Fiscal Sanitário = 251 

• Médicos Especialistas = 104 

• Médicos Urgência e Emergência = 36 

• Instrutor Surdo = 9 

• Intérprete Educacional de Libras = 14 

 

2- Quantidade de questões para prova objetiva: A quantidade de questões e quais matérias comporão a 

prova é definida por uma Comissão designada para cada grupo de emprego, como exemplo o último Concurso Público 

realizado em 2018 para os diversos empregos acima mencionados, foi composto por 30 e 40 questões sendo distribuídas 

entre perguntas de Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Legislação, Conhecimentos Específicos, Políticas 

voltadas para Saúde e Segurança do Trabalho, Políticas de Saúde e Conhecimentos Gerais, cabe salientar que esse 

exemplo não constitui fator limitante para os próximos Concursos Públicos.” 
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Com base nos argumentos trazidos pela referida secretaria e em complemento, informamos que o escopo do 

presente certame diferencia-se das contratações anteriores, pois, o objeto deste é mais amplo, sendo que estes números 

apresentados são meramente indicativos de uma possível demanda, porém, são os dados disponíveis para o momento. 

Em relação a segunda parte do questionamento, como bem expõe a secretaria, as questões serão definidas pela 

Comissão a ser designada quando da fase de preparação do concurso. Novamente, os números informados são 

meramente indicativos, não passíveis de vinculação futura a uma fixação exata de questões quando da elaboração do 

concurso. 

 

 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, 

para conhecimento público. 

 

 

Roberto C. Rossato 

Autoridade Competente 

 

 

 

 

 

Hicaro Alonso                                               Fernando Jesus Alves de Campos 

              Pregoeiro                                                                   Membro 


