
PREGÃO ELETRÔNICO PE.EPE.010/2022 – ESCLARECIMENTO 01 

PERGUNTA 1: Nota Fiscal apenas com o valor de Contribuição dos Jovens, os demais valores serão 
enviados em recibos apartados;  
RESPOSTA 1: Correto. A Contribuição Institucional é cobrada por NF e a diferença do faturamento é 
cobrado através de Carta Fatura. 

PERGUNTA 2:Não podemos ter nenhum tipo de retenção, pois somos uma ISFL; 
RESPOSTA 2: A única retenção que fazemos é referente à Conta Vinculada, visando garantir o 
cumprimento das obrigações trabalhistas. (base legal: DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 
2018) 

PERGUNTA 3: O valor de Contribuição por jovem é integral, não trabalhamos com pró-rata; 
RESPOTA 3: Ok 

PERGUNTA 4: Pagamentos por Ordem Bancária saem no comprovante da empresa com uma data, porém 
só consideramos o pagamento quando visualizamos em conta, podendo levar de 3 a 5 dias úteis para 
aparecer em nossa conta. 
RESPOSTA 4: Os pagamentos serão feitos por Ordem Bancária.  

PERGUNTA 5: Caso o pagamento seja via Depósito ou Transferência, o mesmo já será visto no dia 
seguinte em nossa conta.  
RESPOSTA 5: A EPE não efetua pagamento por depósito ou transferência. 

PERGUNTA 6: Com relação ao 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 6: O CBO a ser utilizado é o de Código: 4110-05. 
 
PERGUNTA 7: Sobre o item 17.3, estão incluídos na conta vinculada provisão de FGTS?  
RESPOSTA 7 Todos os custos de manutenção e movimentação da conta vinculada ficarão a cargo da 
contratada e deverão estar previstos em sua Planilha de formação do preço. 
 
PERGUNTA 8: No que tange ao uniforme previsto no item 4.9, Existe um modelo prévio a ser obedecido? 
Caso positivo, esta licitante solicita o prazo de 60 dias para entrega do uniforme. A contratante está de 
acordo com esse prazo?  
RESPOSTA 8: 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 9: Sobre o item 5.15 esclarecemos que esta licitante realiza campanha escolar, realizada 2 
vezes ao ano, pois de acordo com a nossa expertise atende plenamente ao disposto na legislação. A 
contratante está de acordo?  
RESPOSTA 9: Sim 
 
PERGUNTA 10: No que tange ao item 8.1 esclarecemos que de acordo com a legislação em vigor aplica-
se aos aprendizes a estabilidade provisória gravídica e de acidente de trabalho. Em caso de encerramento 



do contrato entre a Contratante e esta licitante, restando aprendizes ativos será necessário que a 
Contratante repasse à contratada todos os custos desses aprendizes, cujo encerramento do termo de 
Compromisso de Aprendizagem seja posterior a data de vigência do contrato principal, incluindo, mas não 
se limitando, as verbas rescisórias, verbas relativas à estabilidade provisória de garantia ao emprego e 
outros de acordo com a legislação que rege a matéria. A contratante está ciente e de acordo com esta 
condição?  
RESPOSTA 10: A EPE está ciente. O item 5.2. do Termo de Referência estabelece que em caso de 
desligamento dos aprendizes, sua reposição pela CONTRATADA estará condicionada à compatibilização 
do prazo do contrato de aprendizagem firmado entre o aprendiz e a CONTRATADA com o prazo de 
vigência do presente Contrato, celebrado entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.  
 
PERGUNTA 11: Com relação ao 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 é registrado em relatório como "Desempenho Insuficiente 
ou Inadaptação".  É obrigatoriedade da empresa contratante solicitar 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 11: Sim. 
 


