
 

 

 

 

 

 

Composição de custos  
Previsão de despesas do concurso para Delegado de Polícia de 3ª 

Classe/Orçamento detalhado para atender ao objeto da contratação 

Valor (R$) Percentual 
(%) 

MATÉRIA PRIMA / INSUMOS 

Elaboração, revisão, composição das provas e exames do concurso.   

Impressão das provas e exames do concurso.   

Acondicionamento, transporte, segurança das provas e exames do concurso.   

Revisão do Edital do concurso, comunicados, formulários, cadastros e listagens, bem como 
conteúdo a ser diagramado para fins de publicação na Imprensa Oficial. 

  

Divulgação das inscrições em jornal de grande circulação, bem como por meio eletrônico.   

Execução do processo de inscrição do concurso por meio de comunicação eletrônica.   

Locação de espaço físico apropriado, organização, logística e operações concernentes à 
Prova de Conhecimentos e de Capacidade Física, e aos Exames Psicotécnicos e Médico no 

Estado do Rio de Janeiro. 

  

APLICAÇÃO/ MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA   

Coordenação e aplicação das provas e exames, em todas as etapas da 1ª Fase do concurso.   

Providenciar as condições especiais para a realização das provas pelos candidatos com 
deficiência, na forma prevista no Decreto nº 9.508/18 e na Lei Estadual nº 6.542/2013. 

  

Processamento eletrônico e emissão de listagens referentes a todas as etapas da 1ª Fase do 
concurso. 

  

Correção da Prova objetiva Preliminar ou exames a serem aplicados em todas as etapas da 
1ª Fase do concurso. 

  

Disponibilização de espaço físico, organização, logística e operações para o recebimento dos 
recursos administrativos e pedidos de revisão interpostos por candidatos. 

  

Análise e julgamento dos recursos administrativos e pedidos de revisão apresentados pelos 
candidatos, bem como o fornecimento dos subsídios de respostas a eventuais ações judiciais 

onde haja questionamento referente ao concurso. 

  



 

 

 

 

 

Composição de custos  
Previsão de despesas do concurso (de acordo com os requisitos exigidos) / 

Orçamento detalhado para atender ao objeto da contratação 

Valor (R$) Percentual 
(%) 

APLICAÇÃO/ MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA   

Contratação de pessoal, com todas as despesas dela decorrente, inclusive o pagamento 
dos encargos sociais e de tributos incidentes. 

  

Remuneração para o Presidente e membros efetivos de cada uma das Bancas 
Examinadoras da Prova de Conhecimentos, de acordo com os parâmetros observados em 

concursos assemelhados: 
- Prova Objetiva Preliminar – no mínimo 1500 (mil e quinhentas) UFIR-RJ. 

- Provas discursivas específicas – no mínimo 3500 (três mil e quinhentas) UFIR-RJ. 
- Provas Orais – no mínimo 2800 (duas mil e oitocentos) UFIR-RJ. 

  

Expedir convocações, formalizadas pessoalmente aos candidatos, por meio de 
correspondência escrita com aviso de recebimento, por meio de correio eletrônico ou 

qualquer outro meio similar, na forma estabelecida no art. 13, §1º, do Decreto Estadual nº 
43.876, de 08 de outubro de 2012. Nos casos de determinação judicial, encaminhar minuta 
para publicação em DOERJ e convocar pessoalmente por correspondência eletrônica, com 

confirmação de leitura em quaisquer das etapas da 1ª Fase do certame e a qualquer 
tempo, em decorrência daquela determinação. 

  

Disponibilizar equipe habilitada e treinada para atendimento, por meio de uma Gerência 
de Suporte do Concurso. 

  

Disponibilizar espaço físico equipado adequadamente para que os membros das Bancas 
Examinadoras efetuem a análise e correção das Provas Discursivas Específicas, bem como 

os pedidos de revisão e recursos das Provas de Conhecimento 

  

Registrar a gravação em áudio e vídeo das sessões das provas orais a que serão submetidos 
os candidatos, disponibilizando mídia digital, caso seja requisitado pela CONTRATANTE ou 

por meio de determinação judicial. 

  

Disponibilizar, em todos os locais onde serão realizadas as Provas de Conhecimentos 1 
(uma) ambulância para transporte e atendimento de primeiros socorros médicos aos 

candidatos. 

  

Realizar Prova de Capacidade Física e/ou Exame (s), nos casos de determinação judicial, a 
qualquer tempo. Nessa hipótese, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis para o cumprimento da decisão, contados a partir da sua ciência. 

  

Disponibilizar, por meio eletrônico fornecido pela CONTRATADA, o cartão de confirmação 
de inscrição de todos os candidatos que efetuarem a inscrição no certame. 

  

 



 

 

 

  

 

Composição de custos  
Previsão de despesas do concurso (de acordo com os requisitos exigidos) / 

Orçamento detalhado para atender ao objeto da contratação 

Valor (R$) Percentual 
(%) 

APLICAÇÃO/ MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA   

Apoio na realização do procedimento de heteroidentificação complementar dos candidatos 
autodeclarados negros e índios, promovendo a filmagem do procedimento para fins de 

registro de avaliação e para uso da Comissão de Heteroidentificação. 

  

Indicação de profissionais dos quadros da CONTRATADA para integrar Comissão Conjunta 
com a SEPOL para análise da documentação apresentada pelo candidato cotista 

autodeclarado hipossuficiente econômico. 

  

TRIBUTOS/ ENCARGOS SOCIAIS 

*A DISCRIMINAR   

LUCROS 

   

DESPESAS NÃO PREVISTAS / OUTROS (*) 

*A DISCRIMINAR   

TOTAL 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS 

 

1) O Modelo de planilha de custos fornecido neste anexo, serve de subsídio ao 

licitante e contém os itens mínimos a serem preenchidos, estando as empresas 

licitantes livres para a inclusão de outros itens que se façam necessários a 

composição dos seus custos. Caso estes sejam incluídos, o licitante deverá 

discriminá-lo.  

2) Caso ocorra necessidade de preenchimento do item “outro”, o licitante deverá 

discriminá-lo. 

3) Conforme determinação contida no Voto CG-2 2950/2012 do TCE/RJ, não 

serão aceitas propostas de licitantes, que contenham valores relativos aos 

tributos IRPJ e CSLL (Ofício PRS/SSE/CSO 22150/2012) 

4) É vedado o cômputo dos custos relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa 

Jurídica – IRPJ e à Constituição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL na elaboração 

das propostas de preços e dos orçamentos dos licitantes, assim como na 

planilha de composição dos custos unitários elaborada pelo órgão licitante. 

(Resolução PGE nº 3758/2015 de 12/05/2015).  


