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RESPOSTA

PROCESSO N°       : 21.0.000000844-0
ASSUNTO               : Resposta - Pedido de Esclarecimento
1. Vem ao exame desta Comissão o pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 25/2021, cujo objeto é a
Contratação de agente de integração para fins de execução do Programa de Estágio no âmbito da Defensoria Pública
do Estado do Tocantins, visando o preenchimento de vagas de estágio, não obrigatório, remunerado, por estudantes de
cursos de educação superior, educação profissional, ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, conforme previsto na Lei n° 11.788, de 25
de setembro de 2008 e legislação interna desta Defensoria Pública
1.1 Como o pedido de esclarecimento envolvia questionamento técnico da contratação, foi remetido e-mail ao setor
responsável pela elaboração do Termo de Referência para pronunciamento, o que foi feito conforme respostas
expostas abaixo:
 
QUESTIONAMENTOS e RESPOSTAS:

O Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, pessoa jurídica de direito civil, constituída como associação civil, sem fins
econômicos, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 61.600.839/0001-55, com sede à Rua Tabapuã, 540, Itaim Bibi, CEP 04533-
001, São Paulo/SP, solicita os seguintes pedidos de esclarecimentos abaixo.
 
1. Item 10.4 do termo de referência: Auxiliar na elaboração e envio semestral à Instituição de Ensino, de relatório de
atividades, com vista obrigatória do estagiário.

Questionamento: O agente de integração disponibilizará ferramentas de gestão online para que a contratante/supervisor de
estágio realize as obrigações previstas em lei, tendo em vista que cabe ao supervisor o preenchimento em conjunto com o
estagiário. 
Resposta: Sim, será disponibilizado relatório e prestado auxílio para os supervisores no preenchimento.
 

2. Item 3.7 A pré-seleção será efetuada mediante avaliação de currículo e entrevista com 03 (três) candidatos, no mínimo,
encaminhados pelo agente de integração, seguindo o perfil solicitado, com data definida pela Defensoria Pública, excetuada
a pré-seleção dos estagiários dos cursos da educação superior, que, preferencialmente, será realizada por meio de provas
com matérias pertinentes à sua área de atuação, as quais serão aplicadas pelo agente de integração de acordo com os
parâmetros de perfil fixados pela Defensoria Pública.
Questionamento 1: questionamos se poderão ser realizados processos seletivos apenas com questões objetivas, aplicadas
de forma online, tendo em vista a grande adesão de processos por meio online e levando em consideração a
sustentabilidade. 
Resposta: Poderá ser aplicado de forma online, porém será necessário sempre que solicitado à aplicação da prova de
forma presencial.
Questionamento 2: Pedimos que informem quantas questões devem conter a prova objetiva? 
Resposta: A quantidade de questões e conteúdo programático das provas será deliberada posteriormente em
conjunto com o agente de integração, Diretoria de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, Escola Superior da
Defensoria Pública e Supervisor ou Órgão demandante, conforme o nível escolar, área de atuação e perfil exigido
para seleção.
Questionamento 3: Poderão ser utilizadas questões que já possuímos em nosso banco de questões?

Resposta: Sim.
Questionamento 4: Qual a periodicidade da realização dos processos? 
Resposta: Os processos serão realizados sempre que solicitado.
Questionamento 5: Caso não aceitem a opção do questionamento 1, pedimos que descreva como será o processo de
seleção, tendo em vista que impactam diretamente nos custos.
Resposta: Como haverá a possibilidade de fazer da forma indicada no questionamento 1, informamos que o trâmite
de aplicação deverá ser feita preferencialmente em local disponibilizado pelo agente de integração, podendo ser
realizado o processo de seleção em uma das Unidades da Defensoria Pública à critério da Administração Pública.



 
3. Item 10.8 do termo de referência:  Efetivar a contratação do estudante selecionado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da requisição da contratante.

Questionamento: Entende-se como efetivar a contratação a emissão do termo de compromisso e entrega para assinatura,
não abrangendo o prazo estipulado pelas instituições de ensino para análise e assinatura dos termos, correto? 
Resposta: Sim
 

4. Item 10.10 do termo de referência: Viabilizar a abertura de conta salário ou corrente, pelo estagiário, em instituição
bancária ou similar. 
Questionamento: Este agente de integração disponibiliza ficha com indicação do banco para que o estudante juntamente
com a apresentação do termo de compromisso abra conta bancária para recebimento da bolsa. 
Resposta: Poderá ser da forma mencionada, desde seja assegurado o acesso à abertura da conta salário ou corrente.
 
5. Item 10.11 do termo de referência: Receber as frequências dos estagiários no 20º (vigésimo) dia de cada mês e, a partir
dela, elaborar a folha de pagamento de bolsa auxílio e auxílio transporte dos estagiários. 
Item 10.12 do termo de referência: Apresentar à Defensoria Pública, no prazo de até 2 (dois) úteis, a contar do termo do
prazo previsto para recebimento da frequência, o relatório discriminando o pagamento dos estagiários, e após a validação, a
Nota Fiscal mensal com o valor da receita institucional e a relação de estagiários. 

Questionamento: Levando em consideração que o agente de integração terá que digitar os dados das folhas de frequência e
que poderão haver pendências e/ou ausência de frequência encaminhadas, pedimos a dilação do prazo para que haja tempo
hábil para a devida digitação e conferência, evitando assim quaisquer erros. 
Resposta: Em razão dos procedimentos internos para efetuar o repasse ao agente de integração para que o
pagamento seja efetuado até o primeiro dia útil, não há possibilidade de aumentar o prazo para o recebimento dos
documentos pertinentes a folha de pagamento.
 

6. Item 10.13 do termo de referência: Após a conferência do relatório de pagamento acima e repasse dos respectivos valores
pela Contratante, a contratada deverá realizar o pagamento da bolsa auxílio e auxílio transporte dos estagiários no prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas, após o recebimento do recurso pago pelo contratante.
Questionamento: Levando em consideração que os bancos possuem prazos internos para as compensações pedimos que
seja considerado no mínimo 3 dias úteis após o devido repasse do órgão para que o agente de integração realize o
pagamento dos estagiários. 
Resposta: Esse prazo de 48 (quarenta e oito) horas é o prazo para que seja efetuado o pagamento e não ultrapasse o
primeiro dia útil.
 
7. Item 10.17  do termo de referência: Disponibilizar à Contratada, às Instituições de Ensino e aos Estagiários, a opção de
assinatura eletrônica, mediante cadastro de usuário em sistema informatizado do Agente de Integração, disponível via web,
conforme disciplinado pela Contratada, com aprovação da Contratante, para os documentos previstos no subitem 10.16.
Questionamento: Este agente de integração utiliza da plataforma Docusign para assinaturas eletrônicas, contudo cabe às
instituições de ensino aceitarem ou não a assinatura via online, desta forma, caso a instituição de ensino não aceite a forma
de assinatura, a mesma deverá ser recolhida em via física, estão de acordo? 

Resposta: Todas as instituições até a presente data aceitam os trâmites de assinatura por meio eletrônico. Como o
termo será digital se torna necessário todas às assinaturas de forma digital.
 
8. Item 10.20 do termo de referência: Indicar, pelo menos, 01 (um) profissional do seu quadro de pessoal para coordenar,
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados

Questionamento: Apenas para esclarecimento, o colaborador indicado desenvolverá suas atividades nas dependências da
contratada, correto?  
Resposta: Não, desenvolverá suas atividades na empresa do agente de integração.
 

9. Item 10.25 do termo de referência: A cobertura do seguro deverá abranger acidentes pessoais ocorridos com o estudante
durante o período de vigência do estágio, 24 (vinte e quatro) horas por dia, no território nacional, e cobrir morte ou
invalidez permanente, total ou parcial, provocadas por acidente. 
Item 10.26 do termo de referência: O valor da indenização deverá constar do Certificado Individual de Acidentes Pessoais e
deve ser de no mínimo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por estagiário. 
Questionamento: Este agente de integração possui seguro de acidentes pessoais por meio de apólice coletiva com
cobertura no valor de 16.500,00, onde são emitidos certificados individuais de seguro para comprovar a cobertura, bem
como consta a informação da apólice nos termos de compromissos dos estudante, podemos atender o item dessa forma?  

Resposta: Sim, desde que atenda os requisitos previstos no item 10.25 do Termo de Referência.
 



10. Item 10.31 do termo de referência: Não será permitida a subcontratação, terceirização, cessão ou transferência, no todo
ou em partes do objeto deste Termo de Referência, mesmo que temporária, sob qualquer forma.
Questionamento: agentes de Integração que se utilizam de franquia na localidade de execução do objeto poderão participar
ou será considerada subcontratação? 

Resposta: Nesse caso, a própria franqueada que deveria participar da licitação, pois esta não se confunde com filial
para fins de poder executar os serviços contratados pela matriz.
 
11. Item 10.32 do termo de referência: Dispor de estrutura física e recursos humanos (sede, filial ou escritório) situada na
sede da DPE-TO, em Palmas –TO, quando da execução do Contrato, a qual deverá estar em pleno funcionamento em até 30
(trinta) dias após a assinatura do contrato, devendo-se observar todas as disposições legais concernentes à instalação, bem
como demonstrar possuir ferramentas eletrônicas que auxiliem a operação por meio eletrônico da execução do Programa de
Estágio da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.

Questionamento: O item acima refere-se à estrutura física do agente de integração em Palmas-TO, de acordo com o item
2.7 do termo de referência, e não estrutura física nas dependências da contratante, correto? 
Resposta: Sim, a estrutura física do agente de integração deverá ser na cidade de Palmas/TO, e não nas
dependências da Defensoria Pública.
 

12. Item 10.49 do termo de referência:  Promover ações de capacitação e treinamento para os estagiários, englobando
palestras, workshops, cursos, entre outros, além de emitir os respectivos certificados. 
Questionamento: Questionamos se tais ações poderão ser realizadas na modalidade online, tendo em vista a situação de
pandemia que vivemos e a grande adesão aos meios tecnológicos que facilitam o cotidiano de todos os envolvidos. 
Resposta: Sim, desde que não sejam exclusivamente na modalidade online.
 
13. DAS RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS
Questionamento: Em relação às retenções tributárias que porventura vierem a ocorrer durante a execução do objeto,
questionamos de quem será a obrigação do recolhimento dos tributos bem como de quem será a competência da emissão da
DIRF.

Resposta: É competência da empresa Contratada.
 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES constantes no edital e seus anexos

Questionamento: Tendo em vista que o pagamento será realizado pela Contratada, e tendo em vista que os valores de bolsa
serão apenas repassados pelo agente de integração, o valor da multa será apenas sobre a contribuição institucional, correto?
Resposta: O valor da multa será o valor previsto no contrato, ou seja, o valor dos serviços prestados pela
Contratada.
 

15. Item 10.29 Apresentar relatórios semanais detalhados contendo a relação de controle dos estagiários, relatório de
desligamentos, substituições, contratações. 
Questionamento: Questionamos se os relatórios poderão ser apresentados mensalmente, tendo em vista que proporcionará
uma visão geral do mês, o que facilita na visualização dos dados. 
Resposta: Os relatórios deverão ser apresentados semanalmente e sempre que solicitados.
 
16. Item 10.44 Atender aos chamados do Contratante, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, no que tange às atividades a
serem desempenhadas pelo contratado, especialmente, quanto à solicitação de estagiários para realizarem entrevista de
seleção. 
Questionamento: Questionamos se o referido prazo é para que a contratada inicie o atendimento da solicitação?

Resposta: Sim, o prazo é para que inicie o atendimento, prezando sempre agilidade na resolução das questões.
 

CONCLUSÃO
Tendo em vista a manifestação da área técnica, essa é a resposta para o pedido de esclarecimento referente ao Pregão
Eletrônico n.º 25/2021.
Informo que a resposta será publicada no site www.defensoria.to.def.br e www.comprasnet.gov.br.

Documento assinado eletronicamente por DULCIRENE PEREIRA OLIVEIRA, Pregoeiro (a), em 25/08/2021,
às 10:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando
o código verificador 0577199 e o código CRC D955423C.
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