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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade 

Diretoria de Planejamento e Orçamento

 

Resposta ao pedido de esclarecimentos - AGIEL - SEINFRA/DPO                                                                           
                                 

      Belo Horizonte, 22 de maio de 2020.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO 1301017 00004/2020

 

Solicitação de esclarecimentos pela empresa Agência de Integração Empresa Escola LTDA:

 

Prezada Comissão de Licitações, bom dia,

Venho por meio deste documento, solicitar em nome da AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA LTDA EPP, empresa de direito privado, localizada na Rua Benedito Valadares, n° 255, 3° andar,
Centro, Pará de Minas/MG, Cep 35.660-630, endereço de e-mail: licitacoes@agiel.com.br, telefones: (31)
4141-3200 / (31) 4063-8582/ (37) 3232-1179,  inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.406.617/0001-74,  os
seguintes pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão nº 1301017 00004/2020 da Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA MG:

1) Qual a taxa administra�va es�mada para presente contratação?

RESPOSTA:

Entendemos que não deve ser acolhido o pedido de divulgação da taxa administra�va es�mada solicitado
da empresa Agiel, visto ser faculta�va, no caso específico, a divulgação dos valores de referência. A
empresa deverá enviar proposta com base no preço que ela vem pra�cando, não com base no nosso
preço de referência.

 A revelação do valor de referência da taxa administra�va faz com que as propostas das licitantes orbitem
em torno desse valor, o que poderia frustrar a obtenção das melhores condições de contratação para a
Administração.

 

2) O Edital prevê em seu TERMO DE REFERÊNCIA - 14. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES - 14.1 Da
Contratada – 14.1.2 – m) e n) (Pág. 16):

“m) Pagar a bolsa e auxílio transporte aos estagiários de acordo com a planilha mensal elaborada pela
CONTRATANTE;

n) Providenciar o repasse dos valores da bolsa e auxílio transporte aos estagiários, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas após o recebimento do crédito em conta.”

 

a) Qual será a data limite, de cada mês, para que a SEINFRA MG realize o crédito dos valores na conta da
Contratada?

 

RESPOSTA:

mailto:licitacoes@agiel.com.br
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O crédito dos valores na conta da Contratada será efetuado conforme estabelecido no item 13 do Edital.

 

b) Para fins de compensação bancária, solicitamos um prazo de pelo menos 48 horas úteis para que a
Contratada realize o repasse dos valores aos estagiários, após o crédito dos respec�vos em sua conta.

 

RESPOSTA:

Sim, é possível conceder o prazo de até 24 horas úteis, no máximo.

 

3) O Edital prevê em seu TERMO DE REFERÊNCIA - 1.2 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO –
1.2.3 (Pág. 12) “1.2.3 O estagiário assinará, em conjunto com o Representante da CONTRATANTE, a
Ins�tuição de Ensino e a CONTRATADA o Termo de Compromisso de Estágio - TCE:” e no TERMO DE
REFERÊNCIA - 14. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES - 14.2 Da Contratante – 14.2.2  - b) (Pág. 17)
“b) Celebrar, em conjunto com a CONTRATADA, a Ins�tuição de Ensino e os estagiários os respec�vos
Termos de Compromisso de Estágio;”

Conforme infra demonstrado, verifica-se claramente que a a�vidade de estágio, regida pela Lei Federal nº
11.788 de 25/09/2008, tem como sujeito apenas a Parte Concedente do Estágio (empresa), a Ins�tuição
de Ensino (escola) e o Estudante (estagiário/a), ou seja, a a�vidade de estágio, nos moldes da Lei acima, é
um acordo TRIPARTITE. Com isso, fica claro que o Agente de Integração não par�cipa diretamente da
relação de estágio. Eis que, sua par�cipação limita-se à mero AUXILIAR no aperfeiçoamento do ins�tuto
do estágio. Senão vejamos abaixo:

SUJEITOS DA RELAÇÃO DO ESTÁGIO

            Conforme se extrai do inciso II, Art. 3º da Lei Federal 11.788 de 25/09/2008, são sujeitos da
relação de estágio o Estagiário, a Ins�tuição de Ensino e a Parte Concedente  do  Estágio. Vejamos
abaixo:

Lei Federal nº 11.788 de 25/09/2008

Art. 3º 

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a
ins�tuição de ensino”;(grifo nosso).

E, o ar�go 5° da Lei supra citada, estabelece que as Ins�tuições de Ensino e as Partes Cedentes de
estágio “PODEM”, a seu critério, recorrer aos serviços de Agentes de Integração públicos e privados [...].
Vejamos abaixo:

Art. 5° As ins�tuições de ensino e as partes cedentes de estágio “podem”, a seu critério, recorrer a
serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento
jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação
que estabelece as normas gerais de licitação. (grifo nosso).

E, o “§ 1º deste mesmo Ar�go” esclarece que os Agentes de Integração atuarão como “AUXILIARES” no
processo de aperfeiçoamento do ins�tuto do estágio, e, restringindo à sua atuação aos incisos “I – II – III
– IV – V”. Senão vejamos abaixo:

Art. 5º 

§ 1°  Cabe aos agentes de integração, como “auxiliares” no processo de aperfeiçoamento do ins�tuto do
estágio:

I – iden�ficar oportunidades de estágio;

II – ajustar suas condições de realização;

III – fazer o acompanhamento administra�vo;

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;
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V – cadastrar os estudantes. (gn)

            E o Ar�go 16º, desta Lei expõe que é VEDADA a atuação dos Agentes de Integração como
representante de qualquer das partes. Vejamos abaixo:

Art. 16. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu representante ou
assistente legal e pelos representantes legais da parte concedente e da ins�tuição de ensino, VEDADA a
atuação dos agentes de integração a que se refere o art. 5º desta Lei como REPRESENTANTE de qualquer
das partes. (destaque nosso)    

E, a Nova Car�lha Esclarecedora a sobre a Lei do Estágio (Lei Federal nº 11.788 de 25/09/2008)
divulgada pelo próprio Ministério do Trabalho e Emprego, esclarece o seguinte:               

       

26. O que é o Termo de Compromisso?

O Termo de Compromisso é um acordo TRIPARTITE celebrado entre o educando, a parte concedente do
estágio e a ins�tuição de ensino, prevendo as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica
do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar. (grifo
nosso)

 

31. O que são os Agentes de Integração?

São en�dades que visam, principalmente, AUXILIAR no processo de aperfeiçoamento do estágio,
contribuindo na busca de espaço no mercado de trabalho, aproximando, ins�tuições de ensino,
estudantes e empresas (art. 5º da Lei nº 11.788/2008). (grifo nosso)

 

32. Qual o papel dos agentes de integração no estágio?

Cabe ao Agente de Integração, como AUXILIARES no processo de aperfeiçoamento do estágio:

a) iden�ficar as oportunidades de estágio;

b) ajustar suas condições de realização;

c) fazer o acompanhamento administra�vo;

d) encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais; e

e) cadastrar os estudantes (incisos de Ia V do art. 5º da Lei 11.788/2008). Os agentes de integração
podem, ainda, selecionar os locais de estágio e organizar o cadastro dos concedentes das oportunidades
de estágio. (art. 6º da Lei 11.788/2008). (grifo nosso)

 

33. O Agente de Integração pode atuar como representante do estagiário, da parte concedente ou da
ins�tuição de ensino no Termo de Compromisso de Estágio?

NÃO. O Termo de Compromisso de Estágio deve ser firmado pelo estagiário ou pelo seu representante ou
assistente legal e pelos representantes legais da parte concedente e da ins�tuição de ensino, vedada a
atuação dos agentes de integração como representante de qualquer das partes (art. 16 da Lei
11.788/2008).(grifo nosso)

 

55. Quem deve assinar o Termo de Compromisso de Estágio?

Obrigatoriamente, devem assinar o Termo de Compromisso de Estágio o educando (ou seu
representante ou assistente legal), a parte concedente do estágio e a ins�tuição de ensino (inciso II, art.
3º da Lei 11.788/2008).(grifo nosso)

  FONTE: h�p://www.agiel.com.br/manuais/car�lha-mte-estagio.pdf

http://www.agiel.com.br/manuais/cartilha-mte-estagio.pdf
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Com efeito, por todo exposto acima, nota-se claramente o legislador permi�u que a formalização do
Termo de Compromisso de Estágio e Termo Adi�vo apenas entre o Educando, a Parte Concedente do
Estágio e a Ins�tuição de Ensino, rigorosamente conforme definido no inciso II, Art. 3º, Lei Federal
11.788 de 25/09/2008. 

Dessa forma, solicitamos a re�ficação dos itens supramencionados, devendo ser re�rada a exigência do
agente de integração como parte integrante para a assinatura dos documentos de estágio.

RESPOSTA:

O Edital é o instrumento definido em legislação (lei 8.666/64, lei 10.520/02 e o decreto estadual), que
rege a licitação e que deverá conter as regras complementares a que a administração julgar per�nente.

Destaca-se que não se iden�fica na norma citada na solicitação de esclarecimento, orientações que
restrinjam ou vedem a inclusão de cláusula no Edital quanto a solicitação de assinatura do TCE. 

Ao assinar o TCE a empresa poderá se iden�ficar como Agente Integradora e não como representante de
qualquer das partes, visto que cabe aos agentes de integração auxiliar no processo de aperfeiçoamento
do estágio.

 

Ainda, caso decidam de forma contrária (pela necessidade da assinatura do Agente de Integração), será
aceita a assinatura eletrônica?

RESPOSTA:

Sim.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Luiz Miranda, Chefe do Núcleo, em 22/05/2020,
às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14598552
e o código CRC 33825BE1.

Referência: Processo nº 1300.01.0002992/2019-48 SEI nº 14598552

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

