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PREFEITURAMUNICIPAL DE QUADRA
"Capital do Milho Branco"

PaçoMunicipal "José Darci Soeres" JUNTOS POR
QUADRA

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura Municipal de Quadra vem a público esclarecer por meio desta,
alguns pontos importantes sobre o aviso de SUSPENSÃO do Concurso
01/2018 publicado nas redes sociais da administração em 28/02/2019, bem
como no site do Instituto Consulpam - Consultoria Público-Privada.

Considerando o compromisso da administração com todos os inscritos, vimos
ressaltar a importância do Concurso e da transparência desse processo.

Foi recebido pela administração, o Ofício 74/19 - 3° PJ - mgd - Ref. IC nO
14.0457.00000091/2019 do Ministério Público, onde este pede que a
administração SUSPENDA TEMPORARIAMENTE o andamento do Concurso
para as devidas adequações. Frisamos, uma vez mais, que o Concurso não foi
CANCELADO, e sim SUSPENSO TEMPORARIAMENTE.

Diante do exposto, não há necessidade de alarde acerca da informação
improcedente que se gerou sobre um possível "cancelamento" do Concurso
Público e salientamos ainda algumas dúvidas pontuais, tais como:

- DAS DATAS: O Concurso teve seu edital aberto para Licitação na modalidade
Pregão Presencial de Prestadores de Serviços e Inscrições no final do ano
corrente de 2018, então mesmo a prova sendo realizada em 2019, daí a
justificativa pelo referido ano nos demais documentos ser "Concurso 01/2018".

- PAGAMENTO E RESSARCIMENTO DE TAXAS: de acordo com o Pregão
Presencial 23/2018 e o Contrato nO70/2018 publicado no site da administração
pública,o pagamento da empresa contratada foi feito exclusivamente com as
taxas das inscrições pagas pelos candidatos, num processo aberto, público e
transparente, não havendo assim qualquer lucro financeiro a esta
administração.

Por fim, informamos que esta administração está aberta a críticas construtivas
e sugestões, repudiando qualquer ato de ofensa.

Havendo novas atualizações sobre o assunto, divulgaremos nova Nota de
Esclarecimento nesta página. Demais dúvidas e esclarecimentos podem ser
sanadas pelo e-mail: comunicacao@guadra.sp.gov.br ou pelo telefone
(15)3253.9000.
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