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Pedido de Esclarecimentos nº 2 

Pregão Eletrônico nº 27/2018 

Considerando os questionamentos recebidos a respeito do Pregão em referência: 

Questão nº 1: 

Considerando que as Instituições de Ensino não permitem a intervenção ou mesmo o acompanhamento 

da situação estudantil por terceiros, considerando ainda que a Instituição de Ensino é parte na relação de 

estágio, a contratada informará qualquer alteração na situação escolar do estagiário, DESDE QUE 

informada pela Instituição de Ensino ou pelo Estudante. Diante do exposto, solicitamos a análise quanto a 

inclusão da condição destacada. 

Questão nº 2: 

Esclarecemos que, de acordo com a Lei 11.788/08, a elaboração do Relatório de Atividades, é de 

responsabilidade da Unidade Concedente do Estágio. Ressaltamos ainda, que o Relatório de Estágio 

especificado neste item deve ser elaborado pelo Supervisor do Estágio (Art. 9º - III) com vista obrigatória 

do estagiário; sendo o mesmo o portador deste relatório a Instituição de Ensino. Diante do exposto, como 

subsidio, disponibilizamos via Portal, instrumentos para o acompanhamento/relatórios pela Instituição de 

Ensino e CONTRATANTE. Solicitamos esclarecer se esse relatório é válido para o solicitado neste item. 

Questão nº 3: 

Solicitamos adequação ao Edital e, ajustando a forma de cobrança, visto que ao encaminhar o estagiário, 

efetuamos a prestação do serviço, conforme objeto licitado. 

Segue em comento: 

11.2. - O período de medição dos serviços será do primeiro ao último dia de cada mês, sempre 

considerando o mês comercial com 30 (trinta) dias.  

No mais, afirmamos que efetuar cobrança desse modo (pró rata), não tornam atrativa a participação no 

certame e ocasiona a prestação de serviços de baixa qualidade. 

Solicitamos que seja aceita nossa participação desta maneira. 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 1: 

Informamos que a referida cláusula foi ajustada. 
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Resposta nº 2: 

Informamos que a ferramenta oferecida será aceita. 

Resposta nº 3: 

Informamos que o entendimento não está correto pois o pagamento é feito proporcionalmente ao tempo 

em que o serviço foi prestado, sendo assim a maneira mais acurada de se calcular o devido valor, não 

incorrendo em prejuízo ao contratante e nem ao contratado. Portanto, a cláusula será mantida. 

São Paulo, 27 de novembro de 2018 

 

Mariana Okada Aoki 

Pregoeira 


