
 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
 

Ref. Pregão Presencial nº 063/2018  
Prezado Senhor, 

Em atenção ao e-mail de 06 de agosto de 2018 às 13h37min que informam dúvidas 
sobre condições do Pregão Presencial supramencionado e sobre elas solicita esclare-
cimentos, cumpre-nos a responder: 

 

Pergunta: “Boa tarde Prezado Pregoeiro! 
 
Pedimos a gentileza de nos esclarecer, tempestivamente, os itens abaixo o edital do 
Pregão 063/2018: 
   

EDITAL TERMO 
DE 

REF. 

CONTRATO DESCRIÇÃO QUESTIONAMENTO 

Item 
11.19 

    A empresa vencedora o-
briga-se a fornecer, no 
prazo de até 02 (dois) di-
as úteis do recebimento 
das ordens, nova proposta 
de preços, com a redução 
proporcional dos mesmos, 
sob pena de incidir nas 
penalidades da cláusula 

15; 

Questionamos a o-
brigatoriedade da 
empresa vencedora 
de fornecer nova 
proposta de preço 

com redução. 

  Item 6           QUANTITATIVOS 

COM VALORES OR-
ÇAMENTÁRIOS ES-
TIMADOS. (Tx. de 
Adm. R$ 50,68 su-
perior 4h e R$ 53,54 

superior 6h) 

  

  

         PLANILHA DA 

PROPOSTA DE PRE-
ÇOS.(Percentual e-
quivalente sobre o 
valor corresponden-
te à bolsa auxílio de 
cada estagiário (%) 

Até o limite máximo de 15% 

Questionamos especi-
ficar de forma clara e 
sucinta o critério para 
cadastramento da 
proposta de preço do 
certame ( percentual 
e ou o valor em reais 
da taxa de adminis-
tração do programa 
de estágio). 

  



 

  

  

    Cláusula 3° 
item 3.1 

A empresa Contratada de-
verá entregar os materiais 
e/ou produtos, conforme 
condi-ções e especificações 
constantes no Termo de 
Referência nº 073/2018; 

Recomendamos ajus-
tar as nomenclaturas 
‘’materias e 
ou/produtos’’, visto 
que o mesmo não 
condiz com o objeto 
licitado. 

  Item 

13.1 

  O pagamento dos serviços 
será efetuado por execução 
mensal, será efetuado em 
até 30 (trinta) dias, do mês 
subseqüente ao da presta-
ção dos serviços efetuados 
pela contratante, mediante 
apresentação da Nota Fiscal 
e atestada pelo setor com-
petente, mediante controle 
emitido pelo fornecedor, 
com a relação e quantidade 
de estagiários contratados 
pela Administração 

Indagamos quanto ao 
prazo para repasse 
do pagamento aos 
estagiários. 

Considerando que, 
para a opção de pa-
gamento centraliza-
do, não trabalhamos 
com ressarcimento de 
valores, sugerimos 
mencionar que o pa-
gamento da Bolsa 
será pago mediante 
repasse do CONTRA-
TANTE. 
  

    Cláusula 5° 
item 5.1 alí-
nea ‘’w’’ 

Verificar junto à instituição 
de ensino e comunicar à 
parte concedente do está-
gio, no início do período 
letivo, as datas de realiza-
ção de avaliações escolares 
ou acadêmicas; 

 Solicitamos o ajuste 
do item, visto que é 
responsabilidade do 
estagiário o envio do 
calendário escolar 
junto a concedente; 

  

Item 9.3     Recrutar, selecionar e en-
caminhar os estudantes 
candidatos às vagas de es-
tágio disponibilizadas pelo 
Poder Público, através de 
Processo Seletivo com prova 
escrita, de acordo com as 
condições estabelecidas pe-
la concedente, assegurando 

Considerando o item 
9.3 do Termo de Re-
ferência que determi-
na a “prova escrita ”, 
solicitamos esclarecer 
algumas informações 
sobre o processo se-
letivo, visto que as 
mesmas terão impac-



 

às pessoas portadoras de 
deficiência o percentual de 
10% (dez por cento) das 
vagas oferecidas pelo Mu-
nicípio, conforme disposto 
na legislação vigente, tendo 
em vista as áreas de inte-
resse, para que os estagiá-
rios se dediquem às ativida-
des relacionadas com os 
respectivos cursos respecti-
vos cursos; 

to na composição do 
custo. 

         Entende se 
que prova es-
crita é a prova 
objetiva? 

         Qual a 

quantidade de 
questões? 

         Haverá 

questões de 
conhecimentos 
específicos? 

  

 

 

Reposta 1: Caro licitante, em atenção às duvidas exaradas, cumpre-nos responder 
que a proposta a que se refere o item 11.19 é a proposta realinhada, e o licitante ven-
cedor se compromete a apresentar tal proposta no prazo previsto, e, em conformidade 
com o lance vencedor apresentado no dia do certame. 

Resposta 2: O critério de julgamento do presente certame será o de Menor Taxa de 
Administração em Percentual (%). 

Resposta 3: Entende-se, neste caso, por materiais e produtos como sendo “prestação 
de serviços”, relevar esta questão. 

Resposta 4: O pagamento será efetuado nos moldes do item 24.5. do edital. Verificar 
página 27 (vinte e sete). 

Resposta 5: A licitante compartilhará dessa responsabilidade de verificar as datas em 
questão 

Resposta 6: A prova escrita pode ser composta por questões objetiva e/ou subjetiva. A 
prova será composta de 10 (dez) questões. A prova será composta de 5 (cinco) ques-
tões de conhecimentos específicos e 5 (cinco) questões de conhecimentos gerais.  

 

Sendo assim acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos 
solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes. 

 

Atenciosamente, 
 

 
*José Ricardo Alves de Oliveira 

Coord. Licitações 
*Original assinado nos autos do processo 


