CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3ª REGIÃO – RS/SC
AUTARQUIA FEDERAL
ESCLARECIMENTOS LICITAÇÕES
Pregão Presencial 02/2018 (Menor Preço)
Abertura: 10/01/2018, 15h00min
Objeto: Contratação de Agente de Integração de estágio, visando a execução de
estágios remunerados no âmbito do CRBio03.

Perguntas e Respostas
04/01/18 (licitante 1)
1) “Em análise ao edital, o item 3.9 (termo de referência):
“Providenciar o preenchimento e assinatura do Termo de Compromisso de Estágio e
do Termo Aditivo, em quatro vias, pelo estudante, pela instituição de ensino, pelo
Agente de Integração e pelo CRBio-03, no prazo máximo de 5 dias úteis, além de
relacionar-se com as instituições de ensino e com elas celebrar convênios, mantendo
as condições e requisitos exigidos pela legislação em vigor;”
Em alguns casos não é possível ter o Termo de Compromisso de Estágio ou o
Termo Aditivo assinado em até 5 dias úteis, devidos aos prazos de algumas
instituições de ensino”.
CRBio-03: O prazo poderá ser dilatado, se solicitado pelo agente integrador de
estágio, mediante comprovação de que a dilação decorre dos prazos da instituição de
ensino.
2) “6. Das Condições de Pagamento
6.1 O pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal...
6.6 Após a verificação da fatura/NF e das certidões apresentadas pela Contratada,
o CRBio-03 terá até o décimo dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços
para efetuar o pagamento.”
Atualmente, como atual fornecedor, o procedimento está sendo feito pelo
nossos sistema denominado “PAGNET”. O CRBio entra no sistema, imputa as
informações de bolsa, gera o boleto, paga normalmente no dia 02 de cada mês e o
CIEE repassa ao estagiário. O processo de pagamento vai mudar? No formato
descrito no Item 6 afetará a data de repasse da bolsa atual.

CRBio-03: O procedimento não será alterado. O CRBio-03 reserva-se o direito de
efetuar o pagamento até o décimo dia útil do mês subsequente em casos de
imprevistos.
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