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Retificando o pedido de esclarecimento quanto ao
item: 4.10. O Agente Integrador de Estágio deverá
possuir escritório na sede do órgão licitante, para
que possa acompanhar o desenvolvimento das
atividades exercidas pelos estagiários; segue o
questionamento abaixo:
Questionamento: Considerando que de acordo
com a lei 11.788/08 o acompanhamento das
atividades exercidas pelos estagiários deve ser
realizada por servidor da CONTRATANTE
indicado para supervisionar até 10 estudantes, o
item acima refere-se à estrutura física do agente
de integração em Santarém-PA e não estrutura
física nas dependências da contratante, correto?

Resposta: Correto. Vejamos o item 6.11 do TR “O Agente Integrador de Estágio deverá possuir escritório na sede do Município licitante ou indicar preposto que ficará responsável
por manter contato direto com Câmara Municipal de Santarém durante a vigência do contrato “
Ou seja, a licitante vencedora que não tiver escritório da sede do município da contratante, deverá indicar preposto para fazer o acompanhamento da execução do contrato e
manter contato direto com a CONTRATANTE. Nada impede que a licitante que tiver sede do município da CONTRATANTE indique também um preposto.
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Item 8.10 Nomear um gestor, funcionário da
CONTRATADA, para administrar e realizar a
operacionalização do contrato;
Questionamento: questionamos se o profissional
citado poderá exercer suas atividades nas
dependências do agente de integração
(contratado) para o cumprimento do objeto desta
licitação, disponibilizando estagiários ao órgão,
conforme demanda e quantidade prevista no
termo de referência. Ficando o preposto ficando o
preposto obrigado a comparecer nas
dependências do órgão para tratar de demandas
específicas quando se fizer necessário.

Resposta: Correto. A contratada deverá nomear um preposto que poderá ser a mesma pessoa indicada como gestora do contrato, representante da CONTRATADA, para
acompanhar e comparecer nas dependências do órgão quando solicitado, e se solicitado, para tratar de demandas especificas relacionadas ao serviço prestado.
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As questões estão no arquivo em anexo., Arquivo
Anexo: Pedido de Esclarecimentos - CMS.pdf

Resposta: A resposta a todos os pedidos de esclarecimento consta em um arquivo anexado ao sistema, já que o sistema só permite 500 caracteres neste campo.
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