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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NC 0609-16 
 
 

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO NA 
ITAIPU, POR MEIO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO  

 
 
 

ADITAMENTO 1 
 
 
 
Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 0609-16, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
 
PERGUNTA 1 
“Após o término da licitação, qual é o prazo para iniciar o atendimento. Observamos que no 
item 4.1 consta o mês de julho. 
4. DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO  
4.1 O escopo principal desses serviços é a operacionalizar o Programa de Estágio na ITAIPU, 
com o preenchimento de até 240 (duzentos e quarenta) vagas para estágio obrigatório e não 
obrigatório, e de até 60 (sessenta) vagas para estágio de férias, que serão realizados no mês de 
julho.” 
 
RESPOSTA 
A previsão para o início dos serviços é setembro do corrente ano. O mês de junho, no trecho 
citado pela consulente, se refere ao período que ocorrerá os estágios de férias. 
 
 
PERGUNTA 2 
“O orçamento estimado informa o valor unitário de R$ 50,00, seria o valor máximo por 
estagiário?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto, pois se trata de um orçamento estimado.  No entanto, observa-se que 
o orçamento estimado é parâmetro para o julgamento da oferta. 
 
 
PERGUNTA 3 
“Os valores de bolsa?” 
 
RESPOSTA 
Para estudantes do nível universitário o valor da bolsa auxílio é de R$ 8,15 por hora de estágio, 
e para os estudantes do ensino médio (regular ou profissionalizante) o valor é de R$ 6,75 por 
hora. Além disso, a critério da Itaipu, a bolsa auxílio poderá ser reajustada na vigência do 
contrato. 
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PERGUNTA 4 
O item 1.3.1 informa que o proponente que desejar participar desta licitação deverá possuir 
cadastro atualizado no Cadastro de Fornecedores da ITAIPU. Diante desta exigência 
gostaríamos de verificar: 
Como deverá ser feito este cadastro? Os documentos deverão ser entregues de que forma? 
Serão entregues por e-mail ou pessoalmente? Para quem deverá ser encaminhada a 
documentação do cadastro? Quais documentos são necessários para realizar este cadastro? 
  
RESPOSTA 
As instruções para o cadastramento ou regularização cadastral na Itaipu, incluindo a 
documentação exigida, estão disponíveis em: 
https://fornecedores.itaipu.gov.br/aplicacoes/pre_pcib.nsf/FormInicio?OpenForm 
 
Caso persistam as dúvidas, favor entrar em contato pelo(s) telefone(s): (41) 3321-4051 / (41) 
3321-4327 / (45) 3520-5367. 
 
 
PERGUNTA 5 
“O edital traz que para participar da licitação, o proponente devera acessar o site 
“https://compras.itaipu.gov.br” por meio do seguinte caminho ”Negociação->Pregão 
Eletrônico _> Lista de Pregões Eletrônicos -> Número do Processo, mediante login e senha 
obtida conforme instrução em 2.14 deste CBC;” 
Ao verificar o item 2.14 deste documento, temos que este fala que o proponente deverá dispor 
de identificação e senha pessoa a serem obtidos na página informada acima, na opção 
“CADASTRO”. 
Contudo, ao entrar no site, não encontramos o local para realizar o cadastro. A informação 
que encontramos é esta que está abaixo: 
Solicitamos auxílio para que realizar o nosso cadastro no sistema. Pelo que observamos, existe 
um campo de login e senha para aqueles que já possuem o cadastro. 
Como fazemos para realizar o cadastro?” 
 
RESPOSTA 
O Cadastro de Fornecedores da Itaipu, ao efetuar o cadastramento ou a regularização 
cadastral, fornecerá “chave de identificação e senha pessoal” para acessar o Portal de 
Compras Eletrônico da Itaipu. Para maiores informações, gentileza consultar os telefone(s) de 
contato informados na resposta da pergunta 4. 
 
 
PERGUNTA 6 
O item 2.10.2 do edital fala que ao participar da licitação, a proponente concorda com as 
políticas e diretrizes da ITAIPU, aceita o Código de Conduta para Fornecedores da ITAIPU e 
Código de Ética. Contudo, no site informado não consta estes documentos para serem 
analisados. Desta forma, gostaríamos de saber: 
Estes documentos serão disponibilizados às proponentes para que tenham conhecimento de seu 
conteúdo? Caso não sejam fornecidos, esta exigência será mantida? 
 
RESPOSTA 
A documentação solicitada pela consulente está disponível em: 
https://fornecedores.itaipu.gov.br/aplicacoes/pre_pcib.nsf/FormInstrucoes?OpenForm 
 
 
PERGUNTA 7 
“No documento “Especificações Técnicas”, o item 5.1.3 traz a possibilidade de estágio para 
estudantes, brasileiro ou estrangeiro, matriculado em instituição de ensino. No entanto, a Lei 
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Federal específica sobre o estágio não trouxe esta possibilidade. Desta forma, gostaríamos de 
saber se esta exigência será mantida.” 
 
RESPOSTA 
A exigência será mantida. O estágio para estudante estrangeiro está previsto na Lei nº 
11.788/08, de 25 de setembro de 2008, conforme seu art. 4º (abaixo), e mais detalhadamente 
nas Resoluções Normativas nº 88, 94 e 111 do Conselho Nacional de Imigração, do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social: 

 
Art. 4o  A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos 
estudantes estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no 
País, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de 
estudante, na forma da legislação aplicável.  

 
 
PERGUNTA 8 
“Os itens 5.2 e 8 das Especificações Técnicas, dizem que o Termo de Compromisso de Estágio 
será firmado entre Instituição de Ensino, estudante e Agende de Integração. 
O artigo 3º, inciso II, da Lei n.º 11.788/2008, dispõe que o termo de compromisso de estágio 
será celebrado entre o educando, parte concedente de estágio e instituição de ensino. 
Estas são as partes do contrato de estágio. Não compete ao Agente de Integração assinar o 
documento, pois o estagiário irá realizar suas atividades na Parte Concedente de Estágio. 
Art. 3o  O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do 
mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os 
seguintes requisitos:  
I – matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, 
na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de 
ensino;  
II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a 
instituição de ensino;  
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo 
de compromisso.  
§ 1o O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento 
efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte 
concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7o 
desta Lei e por menção de aprovação final.  
§ 2o  O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida 
no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte 
concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.  
Desta forma, sabendo que não compete ao Agente de Integração assinar o Termo de 
Compromisso de estágio, mas sim à parte concedente de estágio, gostaríamos de saber: 
Os itens serão retificados? 
Caso não sejam retificados, qual é o fundamento legal para permanecerem da forma que 
estão?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Favor se reportar ao item II, deste aditamento.  
 
 
PERGUNTA 9 
“O item 8, C das Especificações técnicas fala que o plano de atividade do estagiário será 
elaborado de comum acordo entre o estudante, agente de integração e instituição de ensino. 



  
  Aditamento 1 

 

  
Pregão Eletrônico Nacional NC 0609-16 Operacionalização de Estágios 

 4

No entanto, o artigo 7º, parágrafo único da Lei n.º 11.788/2008, determina que o plano de 
atividade do estagiário será elaborado de comum acordo entre as três partes do contrato de 
estágio (educando, parte concedente do estágio e instituição de ensino). 
Art. 7o  São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos:  
I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente 
legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando 
as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade 
da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;  
II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural 
e profissional do educando;  
III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  
IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de 
relatório das atividades;  
V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro 
local em caso de descumprimento de suas normas;  
VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 
educandos;  
VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 
realização de avaliações escolares ou acadêmicas.  
Parágrafo único.  O plano de  atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes 
a que se refere o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de 
compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho 
do estudante.  
Observado o que determina o citado artigo, gostaríamos de verificar se: 
O item será retificado? 
Caso não seja retificado, qual é o fundamento legal para permanecer da forma que está?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Favor se reportar ao item II deste aditamento.  
 
 
PERGUNTA 10 
“Na Cláusula Sétima da Minuta do Contrato, verifica-se como responsabilidade as contratada o 
de “cumprir as exigências decorrentes das obrigações trabalhistas e da previdência social, 
resultantes da legislação do Brasil, do Acordo Administrativo Complementar sobre Higiene e 
Segurança do Trabalho, de 8 de janeiro de 1975 e dos Atos Normativos da ITAIPU”. 
Importante informar que o estagiário da ITAIPU não terá vínculo de estágio com o Agente de 
Integração, mas sim como a própria ITAIPU BINACIONAL. Desta forma, a responsabilidade por 
aplicar ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho é da parte 
concedente do estágio (artigo 14 da Lei n.º 11.788/2008). 
Art. 14.  Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, 
sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.  
Para sanar eventuais dúvidas, gostaríamos de verificar: 
A obrigação apontada acima refere-se a somente aos empregados da contratada? Ou pretende-
se abranger esta responsabilidade também para com os estagiários da ITAIPU? 
Se a interpretação abranger os estagiários, qual é o fundamento legal? Não estaria indo contra 
ao que determina da Lei n.º 11.788/2008?” 
 
RESPOSTA 
Trata-se de uma obrigação exclusiva da CONTRATADA (Agente de Integração) com a ITAIPU. 
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PERGUNTA 11 
“Na Cláusula Sétima da Minuta do Contrato, verifica-se como responsabilidade as contratada a 
de “colher as assinaturas” das partes no Termo de Compromisso de Estágio. 
Não cabe ao Agente de Integração recolher estas assinaturas, mas sim às partes do contrato. A 
legislação trouxe de maneira taxativa as responsabilidades do Agente de Integração na relação 
de estágio. 
Art. 5o  As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, 
recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições 
acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação 
com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de licitação.  
§ 1o  Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do 
instituto do estágio:  
I – identificar oportunidades de estágio;  
II – ajustar suas condições de realização;  
III – fazer o acompanhamento administrativo;  
IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  
V – cadastrar os estudantes.  
§ 2o  É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos 
serviços referidos nos incisos deste artigo.   
§ 3o  Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para 
a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para 
cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há 
previsão de estágio curricular.  
Diante disso, gostaríamos de verificar se: 
A referida obrigação será mantida? Qual é o fundamento legal?” 
 
RESPOSTA 
Pedido deferido. Favor se reportar ao item II deste aditamento.  
 
 
PERGUNTA 12 
“Por fim, na Cláusula Sétima da Minuta do Contrato, item XXVI, verifica-se como obrigação da 
contratada a de “informar o calendário escolar recebido da instituição de ensino no tocante a 
realização das avaliações escolares e acadêmicas”. 
O artigo 7º, inciso I, determina que a instituição de ensino deverá informar o calendário 
escolar no Termo de Compromisso de Estágio. Esta obrigação não poderá ser assumia pelo 
Agente de Integração. 
Art. 7o  São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos:  
I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente 
legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando 
as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade 
da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;  
II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural 
e profissional do educando;  
III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  
IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de 
relatório das atividades;  
V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro 
local em caso de descumprimento de suas normas;  
VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 
educandos;  
VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 
realização de avaliações escolares ou acadêmicas.  
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Parágrafo único.  O plano de  atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes 
a que se refere o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de 
compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho 
do estudante.  
Por não ser uma responsabilidade da contratada, mas sim da instituição de ensino, gostaríamos 
de verificar se: 
A referida obrigação será mantida? Se sim, qual é o fundamento legal?” 
 
RESPOSTA 
Pedido deferido. Favor se reportar ao item III deste aditamento.  
 
 
 
II) Em conformidade com o disposto em 2.6.2 do (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 0609-
16, a ITAIPU altera:  
 
A) o subitem 5.2, alínea “b”, das Especificações Técnicas, Anexo I: 
 
DE: 
Celebração de Termo de Compromisso de Estágio entre o estudante, o Agente de Integração e 
a Instituição de Ensino. 
 
PARA: 
Celebração de Termo de Compromisso de Estágio entre o estudante, a ITAIPU e a Instituição 
de Ensino. 
 
 
B) o item 8, caput, das Especificações Técnicas, Anexo I: 
 
DE: 
Instrumento relevante na relação de estágio e deve ser firmado entre a Instituição de Ensino, o 
estudante (ou seu representante ou assistente legal) e o Agente de Integração. 
 
PARA: 
Instrumento relevante na relação de estágio e deve ser firmado entre a Instituição de Ensino, o 
estudante (ou seu representante ou assistente legal) e a ITAIPU. 
 
 
C) o item 8, alínea “c”, das Especificações Técnicas, Anexo I: 
 
DE: 
O plano de atividades do estagiário, elaborado de comum acordo entre o estudante, o Agente 
de Integração e a instituição de ensino, deve ser incorporado ao Termo de Compromisso de 
Estágio por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do 
estudante. 
 
PARA: 
O plano de atividades do estagiário, elaborado de comum acordo entre o estudante, a ITAIPU e 
a instituição de ensino, deve ser incorporado ao Termo de Compromisso de Estágio por meio de 
aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante. 
 
 
D) o inciso  XXVI, da Cláusula 7ª da Minuta do Contrato: 
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DE: 
verificar a documentação acadêmica do estudante na ocasião da contratação; preparar a 
documentação necessária; emitir o Termo de Compromisso de Estágio; colher as assinaturas da 
instituição de ensino, do estudante e da ITAIPU; e enviar uma via para cada parte; 
 
PARA: 
verificar a documentação acadêmica do estudante na ocasião da contratação; preparar a 
documentação necessária; emitir o Termo de Compromisso de Estágio; entregar para o 
estudante a fim de que assine o documento, colha as assinaturas da instituição de ensino e 
da ITAIPU e devolva à contratada; e enviar uma via do Termo assinado para cada 
signatário; 
 
 
E) o inciso XXX, da Cláusula 7ª da Minuta do Contrato: 

 
DE: 
receber das partes envolvidas as solicitações de prorrogações e alterações; emitir o Termo 
Aditivo de Estágio; colher as assinaturas da instituição de ensino, do estudante e da ITAIPU; e 
enviar uma via para cada parte; 
 
PARA: 
receber das partes envolvidas as solicitações de prorrogações e alterações; emitir o Termo 
Aditivo de Estágio; entregar para o estudante para que assine, colha as assinaturas da 
instituição de ensino e da ITAIPU e devolva à contratada; e enviar uma via do termo para 
cada parte; 
 
 
 
III) Em conformidade com o disposto em 2.6.2 do (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 0609-
16, a ITAIPU exclui o inciso XXVI, da Cláusula 7ª da Minuta do Contrato.  
 
 
 
IV) Permanecem inalteradas as demais condições contidas do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 0609-16. 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 29 de julho de 2016 

 


