MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL
EDITAL Nº 175/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços para administração do programa de
concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com
frequência efetiva nos cursos vinculados à estrutura do ensino médio, técnico e superior, público
e particular, oficiais ou reconhecidas pelo MEC, para o preenchimento do número de vagas de
oportunidade de estágio curricular supervisionado, cujas áreas de conhecimento estejam
diretamente relacionadas com as atividades do Município de Francisco Beltrão.
O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira
dos Santos, 1000, centro, torna público que:
1) Ficam ALTERADAS as disposições referentes aos itens 3.1.7. 11.1 do ANEXO I do edital,
sendo:
Onde se lê:
3.1.7. O estágio deverá ter duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por igual
período até o prazo máximo de 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de
deficiência.
Leia-se:
3.1.7. O estágio deverá ter duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por igual
período até o prazo máximo de 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de
deficiência.

Onde se lê:
“XI – CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:
11.1

O pagamento da fatura mensal correspondente a taxa dos serviços de administração será

feito usualmente até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês em que o serviço foi executado.
Leia-se:
XI – CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:
11.2

O pagamento da fatura mensal correspondente a taxa dos serviços de administração será

feito usualmente até o primeiro dia útil do mês subsequente ao mês em que o serviço foi
executado.
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1) Fica INCLUIDA nas obrigações da CONTRATANTE, o seguinte:
8.14. Promover processos seletivos para contratação de estagiários, a critério da
Contratante.
2) Fica ALTERADA a data de abertura da sessão pública, que passa a ser dia 29 de
novembro de 2021 às 09h00min.
3) Permanecem inalteradas as demais condições do edital.
Francisco Beltrão, 16 de novembro de 2021.

Nádia Dall Agnol
Pregoeira
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