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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:
 
QUESTIONAMENTO:

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. 
10.7 Encaminhar à Defensoria Pública, no mínimo, 03 (três) candidatos pré-selecionados por vaga, em até 05
(cinco) dias úteis após a divulgação da abertura da vaga. Sendo os candidatos entrevistados e selecionados
pelo contratante para definição do preenchimento da vaga, igualmente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.
Caso haja necessidade, o contratante solicitará mais candidatos para seleção.   
Questionamento: O prazo acima aplica-se quando houver estudantes em cadastro reserva ou quando não for
necessário a aplicação de prova,correto? 

 

RESPOSTA:
Resposta: Envio dos candidatos se dará posterior a aplicação das provas aos candidatos que foram
selecionados conforme os requisitos informados por parte do supervisor, sendo o prazo o mesmo para todos
os casos.

 
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
26/08/2021, às 10:39, 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 0577669 e o código CRC A74666F5.
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