COMUNICADO
Tendo em vista o não cumprimento, por parte do Município de João Neiva/ES, de
cláusulas contratuais firmadas com a G-strategic, alusivas à prestação dos serviços de
organização do Concurso Público regido pelo Edital nº. 001/2016 de 23 de novembro de
2016, em respeito aos candidatos inscritos, a empresa vem a público esclarecer e
informar que a Impressão do cartão de inscrição para realização das Provas Objetivas
de Múltipla Escolha (1ª etapa), que, conforme cronograma, estava agendada para o dia
23 de janeiro de 2017, encontra-se SUSPENSA até regularização das pendencias
contratuais pelo município.
O Município de João Neiva/ES e a G-strategic firmaram o referido contrato em três
parcelas de pagamento, sendo que a primeira delas, correspondente a 30% (trinta por
cento) do valor total, deveria ter sido paga na data de término das inscrições, ou seja,
15 de dezembro de 2017, o que até a presente data não ocorreu.
Do mesmo modo, o referido contrato, constitui que é obrigação do município
estabelecer e fornecer os locais para realização das provas, o que também até o
presente momento não aconteceu.
A situação em tela gerou um grave desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois
além de não receber o valor contratado, a empresa não obteve retorno do município
quanto a disponibilização dos locais para realização das provas, sendo que nessa
hipótese, a Lei Federal nº. 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos
autoriza que o Contratado (no caso, a G-strategic) interrompa a prestação dos serviços.
Esclarece-se aos interessados que a realização das provas é evento que envolve
despesas muito elevadas, incluindo, dentre diversos outros, custos com o pagamento
dos profissionais da banca examinadora, equipes de aplicação bem como a locação dos
espaços para a aplicação das provas, quando estes não disponibilizados pela Prefeitura
como é o caso. Diante do exposto, a G-strategic não encontrou outra alternativa a não
ser suspender os trabalhos.
A G-strategic esclarece que todas as tentativas de regularizar a situação com
antecedência foram realizadas junto aos representantes da Comissão de
Acompanhamento da Prefeitura de João Neiva/ES e o Secretário de Administração, e
que permanece aguardando as providências necessárias.
Tão logo os pagamentos sejam regularizados, e os locais de prova devidamente
disponibilizados, a G-strategic de imediato divulgará a nova data de impressão do cartão
e dará continuidade ao concurso.
Maiores informações poderão ser obtidas pelos endereços eletrônicos
www.administracao@joaoneiva.es.gov.br e concursojoaoneiva2016@gmail.com, ou
ainda pelos telefones 27-3258-4700 ou 3258-4713.
Em 23 de janeiro de 2017.

