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ESCLARECIMENTO Nº 01 
Pregão Presencial nº 027/2018, protocolo nº 114/2018 

 
Objeto: contratação de entidade sem fins lucrativos para o desenvolvimento de programa de 
aprendizagem profissional em serviços de natureza administrativa a serem executados por 32 
(trinta e dois) adolescentes, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, selecionados 
pela Contratada, na qualidade de “aprendiz de auxiliar administrativo”, nos termos da Lei 
Federal nº 10.097 de 19/12/2000, que deu nova redação a artigos da CLT, regulamentada pelo 
Decreto Federal nº 5.598 de 01/12/2005, bem como o disposto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), aprovado pela Lei nº 8.069 de 13/07/1990, obedecendo as especificações e 
quantidades descritas no Anexo I (Especificações Técnicas e Condições Gerais). 
 
Considerando o questionamento abaixo, apresentado no dia 22/08/2018, segue o devido 
esclarecimento:  

 
Questionamento: 
 
1) Com relação ao edital em questão, favor nos informar qual o valor do orçamento para contratação 
de entidade sem fins lucrativos para desenvolvimento de programa de aprendizagem profissional em 
serviços de natureza administrativa a serem executados por 32 (trinta e dois) adolescentes. 
 
 
Resposta: 
 
1) Informamos que o valor máximo de contratação poderá ser consultado no processo que encontra-
se disponível para consulta na sede da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - 
EMDEC, sito à Rua Dr. Salles Oliveira, nº. 1.028 – Vila Industrial – Campinas/SP, das 9h00 às 12h00 
e das 14h00 às 16h00, na Divisão de Compras, devendo a consulta ser agendada pelos telefones 
(19) 3772-1567, 3772-1583 e 3772-1585, ou ainda pelo e-mail licitacoes@emdec.com.br. 
 
A consulta poderá ser efetuada até o dia útil anterior a data da sessão pública de abertura do 
certame. 
 
 
Considerando que este esclarecimento não afeta a formulação das propostas, fica mantida a 
data de sessão da licitação. 

 
 

Campinas, 23 de agosto de 2018. 
 
 
 
 

Helen Cardoso de Jesus 
Pregoeira 


