
ALTERAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 

ALTERA O EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 
01/2018 para contratação de empresa para a 

execução de concurso público municipal 
provimentos de cargos. 
  
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o EDITAL de 

TOMADA DE PREÇOS nº 01/2018 sofreu alterações quanto a data e horário de abertura, 

alterações no Preâmbulo e nos itens abaixo descritos que passam a ter a seguinte 

redação: 

 

No PREÂMBULO onde se lê: “às 10:00 horas, do dia 04 do mês de abril de 2018” 

leia-se : “às 10:00 horas  do dia 25 de abril de 2018”. 

 

2. DO CADASTRO 

2.1 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 

20 de abril de 2018, os seguintes documentos: 

 

3.2.2.   Apresentação da EQUIPE TÉCNICA - alínea: c) declaração em original ou 

cópia autenticada em cartório, datada e assinada pelo respectivo profissional, com os 

seguintes dizeres: “Declaro que faço parte da equipe técnico administrativa da empresa 

(razão social da empresa/instituição),desde __/__/____, responsabilizando-me pelas 

informações prestadas nesse currículo”; 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR – subitens alterados: 

8.9. Mapear o local das provas, através de cartazes de localização das 

dependências onde se realizarão as provas, sendo que os locais para realização das 

provas objetivas será de responsabilidade do Município,  

8.15. Realizar as provas práticas quando o cargo exigir e para os 15(quinze) 

primeiros classificados na prova objetiva, sendo que o local, pessoal de apoio e 

infraestrutura (veículos, equipamentos, ferramentas, peças, materiais e outros) ficam 

a cargo do Município;  

8.16.  Realizar o exame da prova de títulos, analisando os títulos apresentados 

pelos candidatos para os cargos de professores, atribuindo notas de acordo com o edital de 

abertura do concurso público e com a legislação pertinente, sendo que o recebimento dos 



documentos de comprovação da Prova de Títulos ficará a cargo do Município que 

encaminhará a empresa vencedora para análise. 

 

8.17. Realizar Exame de Recursos relativos à prova escrita e outras provas 

aplicadas e emissão de parecer individualizado para cada recurso que será divulgado por 

edital, sendo que o recebimento dos recursos ficará a cargo da empresa vencedora 

que poderá viabilizar o recebimento dos mesmos via website. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS  - subitem alterado: 

15.8 Serão de responsabilidade da Secretaria Municipal da Administração todas 

as publicações dos editais pertinentes ao Concurso Público, sendo que o custo das 

publicações ficará a cargo do Município, cabendo à empresa vencedora o 

fornecimento dos editais a serem publicados, bem como disponibilizar a integra dos 

mesmos em site próprio. 

 

A DATA E HORÁRIO DE ABERTURA fica determinada para às 10:00 horas, do 

dia 25 do mês de abril do ano de 2018, na sala de Licitações junto a Secretaria Municipal 

de Administração, na Rua Prof. Eduardo Inácio Pereira, nº 442, quando se reunirá a 

Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de receber os envelopes de 

documentação e propostas para execução de concurso público municipal para provimentos 

dos seguintes cargos. Agente de Controle Interno, Agente de Fiscalização, Agente 

Comunitário de Saúde, Agente Administrativo Auxiliar, Borracheiro-Lavador,  

Educador Assistente de Educação Infantil, Educador Assistente de Educação 

Especial, Merendeira-Servente, Motorista, Nutricionista, Operador de Máquinas, 

Operário, Professor Séries Iniciais, Professor Séries Finais, Professor de Educação 

Infantil, Técnico de Informática, Veterinário e Vigilante. 

 

O EDITAL na integra encontra-se a disposição dos interessados no site: 

www.saojosedosausentes.rs.gov.br ou pode ser solicitado através do e-mail: 

contabilidade2@saojosedosausentes.rs.gov.br, ou pelo fone 54.3234.1100 com o Setor de 

Licitações. 

 

São José dos Ausentes, 26 de março de 2018. 

 

Ernesto Valim Boeira 

Prefeito Municipal 

http://www.saojosedosausentes.rs.gov.br/
mailto:contabilidade2@saojosedosausentes.rs.gov.br

