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PERGUNTA 1 O item 4.9 do termo de referência trata sobre a necessidade de fornecimento de 
uniforme. Existe um modelo prévio a ser obedecido? Caso positivo, esta licitante solicita o prazo de 30 a 
40 dias para entrega. A contratante está de acordo com esse prazo?  
 
RESPOSTA 1 Especificamos no Termo de Referência o modelo: Camisas tipo pólo, 100% algodão, em 
malha fio 30, penteada, mangas curtas na cor branca, com estampas em bordado, com a logomarca da 
CONTRATADA e o texto “JOVEM APRENDIZ” abaixo da logomarca, a serem aplicadas diretamente sobre 
o tecido, no lado esquerdo dianteiro. Todos os logos ficarão na parte da frente da camisa, sendo o da 
contratada do lado direito e o da EPE do lado esquerdo com a frase Jovem Aprendiz abaixo. 
  
PERGUNTA 2 No Item 5.13. Elaborar relatório circunstanciado das ações e consequências das atividades 
do jovem aprendiz, em caso de extinção antecipada do contrato de aprendizagem. O único motivo de 
desligamento por rescisão antecipada que nós emitimos relatório é para o motivo "Desempenho Insuficiente 
ou Inadaptação".  É obrigatoriedade da empresa contratante solicitar a contratada a emissão do "Laudo 
Avaliativo". O Laudo Avaliativo deve ser solicitado ao Setor de Monitoramento e Acompanhamento da 
Aprendizagem antes da tomada de qualquer decisão pelo desligamento ou do comunicado ao aprendiz.   
A obrigatoriedade do Laudo Avaliativo para rescisão antecipada por desempenho insuficiente é uma 
exigência da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. A exigência consta no artigo 72 do decreto 
nº 9.579, de 22 de novembro de 2018. A contratante pode acatar a este procedimento? 
RESPOSTA 2 Sim. 
 
PERGUNTA 3 No item 5.15. Acompanhar a frequência escolar dos jovens aprendizes vinculados ao 
Contrato, encaminhando à fiscalização da EPE, mensalmente, declaração de frequência escolar. 
Esclarecemos que o acompanhamento escolar é realizado semestralmente. A contratante pode acatar a 
este procedimento?  
RESPOSTA 3 Sim. 
 
PERGUNTA 4 No Item 4.3. Deverão ser encaminhados pelo menos 03 (três) candidatos para cada vaga, 
visando a apreciação pela EPE, que promoverá entrevistas. Questiona-se, qual o prazo para envio dos 
candidatos?  
RESPOSTA 4 Após assinatura do contrato, estimamos o prazo de 3 a 5 dias úteis para abertura de vaga 
e visualização dos candidatos inscritos, 
 
PERGUNTA 5 Sobre a planilha de custos do anexo II, temos no campo de observação para os custos de 
uniforme e exames o provisionamento para 1/12 avos. Porém, o item 8 TR menciona que a base para 
formação de custos é 36 meses. Desta forma, podemos considerar 1/36 avos?  
RESPOSTA 5 O licitante deverá considerar a sua planilha de composição de custos, com base em valores 
mensais visando totalizar o valor total mensal por jovem aprendiz. Portanto, o valor a ser considerado 
nesses itens é 1/12. Ao final teremos o somatório do valor total mensal para 2 jovens aprendizes e valor 
total de 36 meses para 2 jovens aprendizes. 
 
PERGUNTA 6 Em relação ao item 14 do TR, é possível a cobrança destas provisões ocorrerem juntamente 
à cobrança mensal dos encargos?  
REPOSTA 6: Não é possível. O item 14 se refere à conta vinculada, portanto não se trata de uma cobrança 
e sim de uma retenção de valores que a EPE faz mensalmente e que pode/deve ser solicitado, pela 
Contratada, o resgate à EPE na ocasião de pagamento de 13º salário, férias e rescisão aos Jovens 
Aprendizes. 
 
PERGUNTA 7 Item 4.13. O jovem aprendiz cumprirá carga horária de 4 (quatro) horas diárias, totalizando 
20 (vinte) horas semanais. Para cumprimento desta carga horária, possuímos os cursos abaixo:  
 
Jovem Aprendiz em Ocupações Administrativas (CBO)                                            

Duração aproximada de 17 meses - 1280h 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO):  
Título: Auxiliar de escritório    Código: 4110-05  - 14 a 24 anos    
 

Jovem Aprendiz em Arco Administrativo                                                    
Cadastrado em Arco Ocupacional – 14 a 24 anos   
Duração aproximada - 23 meses - 1840h       
Código e ocupações:            4151-05 – Arquivista/Arquivador  

4141-05 – Almoxarife  



4110-05 – Auxiliar de escritório/Administrativo  
4122-05 – Contínuo/Office-boy/Office-girl  

 
RESPOSTA 7: O CBO a ser utilizado é o de Código: 4110-05. 
 


