
PREGÃO ELETRÔNICO PE.EPE.016/2022 – JOVEM APRENDIZ  
ESCLARECIMENTO 03 

PERGUNTA 1: Nota Fiscal apenas com o valor de Contribuição dos Jovens, os demais valores serão 
enviados em recibos apartados;  
RESPOSTA 1: 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; 
RESPOSTA 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 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 6: Sim. 
 
PERGUNTA 7: 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 7. Sim. 
 
PERGUNTA 8: No que tange ao item 8.1 do TR e cláusula quinta do contrato, 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 8. Sim, a EPE está ciente. 
 
PERGUNTA 9: Sobre os uniformes, caso seja necessário, pode haver uma dilação de prazo para entrega 
dos mesmos? Caso necessário, podemos negociar?  
RESPOSTA 9: A EPE analisará eventuais pedidos de dilação do prazo e os responderá no devido 
momento.  
 
 
 


