
RETIFICAÇÃO DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
TOMADA DE PREÇO 11/2019 

 
JUSTIFICATIVA: Diante do questionamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (via telefone), 
onde questionavam referente o valor a ser pago a empresa no caso de exceder o número de 1.000 inscritos, após 
a análise da comissão, retificamos a descrição do item 7.2 do Termo de Referência. 
Considerando que a presente retificação não altera a formulação das propostas, fica mantida a data de abertura 
do certame licitatório em epígrafe, para o dia 03 de setembro de 2019 às 09h. 

 
1– OBJETO:  
 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAR, ORGANIZAR E REALIZAR CONCURSO 
PÚBLICO, CORRESPONDENDO A ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES, 
ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, PUBLICAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS, BEM COMO A RESPOSTA AOS 
RECURSOS REFERENTES E DEMAIS PROCEDIMENTOS RELACIONADO9S AO CONCURSO PÚBLICO PARA 
PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/RS, 
conforme ANEXO deste Edital.  
 
7.2 A expectativa é de até mil (1.000) candidatos inscritos, Valor de Referência para a realização do Concurso 
Público de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para esta estimativa de candidatos e ao excedente a este número é 
estabelecido um adicional fixo de R$ 30,00 (trinta reais) por candidato. 
 
Leia-se: 
 
7.2 A expectativa é de até mil (1.000) candidatos inscritos, Valor de Referência para a realização do Concurso 
Público de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para esta estimativa de candidatos e ao excedente a este número é 
estabelecido um adicional fixo de R$ 18,00 (dezoito reais) por candidato. 
 
 
2– Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, especificando prazo de garantia.  
3- Pagamento: O pagamento será efetuado contra empenho, em até 15 (quinze) dias após a entrega, por parte da 
empresa vencedora, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, respeitados todos os trâmites e prazos previstos 
neste edital. 
4– Da entrega:  O prazo de entrega do objeto é de 05 (cinco) dias corridos, após emitido a solicitação, e deverá ser 
entregue na secretaria solicitante, por parte da empresa vencedora, sem qualquer ônus ao município. 
 

Humaitá/RS, ....... de ............... de 2019.  
FERNANDO WEGMANN 

Prefeito Municipal 
 

 


