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ERRATA
EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2020
Item 11.4.3.2 do Edital:
ONDE SE LÊ:
Apresentar declaração que mantêm convênio com Instituições de Ensino Superior, Ensino
Médio e Ensino Técnico (modelo constante no Anexo V).
LEIA-SE:
Apresentar declaração de compromisso de possuir no ato da Assinatura do Contrato,
comprovação através de documento próprio, relação indicando, que mantêm convênio com
Instituições de Ensino Superior, Ensino Médio e Ensino Técnico (modelo constante no
Anexo V). A empresa a ser Contratada deverá manter convênio com no mínimo 03
Instituições Ensino de cada nível, dentre as Instituições de Ensino as quais atualmente
estudam os estagiários pertencentes ao CISAMUSEP, além de se comprometer em firmar
os convênios com Instituições de Ensino que eventualmente possam estar matriculados
estagiários admitidos futuramente.
Item 3.5 do Anexo 1 (Termo de referência) e Cláusula Nona, Subclaúsula Sequnda, XIV
do Anexo IV (Minuta do Contrato):
ONDE SE LÊ:
Providenciar, nos termos da Lei Federal n° 11.788/2008, relatórios semestrais de
acompanhamento do desempenho do estagiário através do relatório de estágio, os quais
deverão ser realizados pela instituição de ensino, pelo CISAMUSEP e pelo estagiário.
LEIA-SE:
Providenciar formulário para realização de relatórios semestrais de acompanhamento do
desempenho do estagiário através do relatório de estágio, os quais deverão ser realizados
pela instituição de ensino, pelo CISAMUSEP e pelo estagiário, nos termos da Lei Federal n°
11.788/2008.
ANEXO V (Modelo de Declaração de Relação das Instituições de Ensino):
ONDE SE LÊ:
devidamente inscrita no CNPJ n°
A Empresa
na cidade de
CEP
n°
com endereço na Rua
por intermédio de seu
telefone (_)
Estado do
portador(a) da Carteira de
representante legal, o(a) Sr.(a)
declara para os fins de
e do CPF n°
Identidade n°
direitos que referida empresa mantêm convênio com as seguintes Instituições de Ensino:
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LEIA-SE:
devidamente inscrita no CNPJ n°
A Empresa
na cidade de
CEP
n°
com endereço na Rua
por intermédio de seu
telefone (_)
Estado do
portador(a) da Carteira de
representante legal, o(a) Sr.(a)
declaramos que se
e do CPF n°
Identidade n°
,
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vencedora nos comprometemos em firmar convênio com no mínimo 03 (três) Instituições de
Ensino de cada nível, dentre as Instituições de Ensino as quais atualmente estudam os
estagiários pertencentes ao CISAMUSEP, além de se comprometer em firmar os convênios
com Instituições de Ensino que eventualmente possam estar matriculados estagiários
admitidos futuramente.

A presente errata ALTERA A DATA da sessão de abertura da sessão pública para o dia
31/07/2020, às 09h.
Maringá/PR, em 14 de julho de 2020.
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