
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

  

Processo nº 1690.01.0002398/2017-94

  

RESPOSTA DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL

 

REF.: PREGÃO Nº 1691001 – 95/2017 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, neste ato representado pela Pregoeira, designada através da
Resolução SESP nº 67, de 21 de setembro de 2017, do Exmo. Secretário de Segurança Pública,
publicada no “Minas Gerais” em 22 de setembro de 2017, vem, em razão da SOLICITAÇÃO DE
ESCLARECIMENTO ao Ato Convocatório do Pregão em epígrafe, proposta pelo licitante
“AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
01.406.617/0001-74, apresenta o esclarecimento como segue:

 

I - DO RELATÓRIO

 

            Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao ato convocatório do
PREGÃO Nº 1691001 – 95/2017, cujo objeto refere-se a “Contratação de pessoa jurídica
especializada para atuar como agente de integração na operacionalização de estágio na
Secretaria de Estado de Segurança Pública”, objetivando esclarecimento do Edital Licitatório,
conforme explanado no documento em anexo.

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS

Como alguns questionamentos se restringem as alegações de caráter técnico foi solicitado
posicionamento da Área Técnica - Diretoria de Administração de Pessoal, através do
MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 67/2017. Em resposta, a área mencionada esclareceu os
questionamentos de número 2 e 3 através do MEMORANDO/SESP/NUT/nº 17/2017.

Já quanto ao questionamento de número 1, ficou a cargo desta Pregoeira responder.

Solicita o licitante esclarecimento, como se segue:
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1. Qual é o percentual estimado para taxa de administração? Como o
estágio obrigatório não é remunerado e o percentual incide sobre a bolsa, como se
procederá o cálculo da taxa de administração desses contratos?

                          Resposta:

O valor estimado de contratação (taxa de administração de referência) não
constou no edital publicado, tendo em vista que não constitui um dos elementos obrigatórios do
mesmo, devendo estar inserido apenas no bojo do processo. Encontra-se fundamentação desta
decisão nos seguintes acórdãos:

 

REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. OITIVA PRÉVIA DO
REPRESENTADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS. LICITAÇÃO SUSPENSA
POR INICIATIVA DO PRÓPRIO ÓRGÃO. NEGATIVA DO PROVIMENTO CAUTELAR.
EXAME DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÕES E
RECOMENDAÇÃO. ARQUIVAMENTO. 3. "Orçamento" ou "valor orçado" ou "valor de
referência" ou simplesmente "valor estimado" não se confunde com "preço máximo". O
"valor orçado", a depender de previsão editalícia, pode eventualmente ser definido como o
"preço máximo" a ser praticado em determinada licitação, mas não necessariamente. 4.
Nas modalidades licitatórias tradicionais, de acordo com o art. 40, § 2º, II, da Lei n.º
8.666/93, o orçamento estimado deve figurar como anexo do edital, contemplando o preço
de referência e, se for o caso, o preço máximo que a Administração se dispõe a pagar. No
caso do pregão, a jurisprudência do TCU é no sentido de que a divulgação do valor orçado
e, se for o caso, do preço máximo, caso este tenha sido fixado, é meramente facultativa.
(Acórdão n.º 392/2011-Plenário, rel. Min. José Jorge, 16.02.2011).
 

REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DA LEI DE LICITAÇÕES. POSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS COM ALIENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DISPOSITIVOS DO
EDITAL. CONTRATO. EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES.
1. Na licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos
e preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do edital, devendo estar
inserido obrigatoriamente no bojo do processo relativo ao certame. Ficará a critério do
gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveniência de incluir esse
orçamento no edital ou de informar, no ato convocatório, a sua disponibilidade aos
interessados e os meios para obtê-lo. 2. A lei 8.666/93 somente é aplicável aos pregões
de forma subsidiária. (Acórdão nº 114/2007, Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler)
 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE
ESTIMATIVA DE PREÇO. EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO. NÃO-PARCELAMENTO DO
OBJETO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA NÃO PARTICIPAÇÃO DE
CONSÓRCIO. REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. 1. A pesquisa de preços não constitui
mera exigência formal estabelecida pela Lei, mas sim etapa essencial ao processo
licitatório, servindo de baliza à Administração na avaliação da razoabilidade dos preços
dos licitantes. 2. No caso de pregão, a estimativa de preços deve constar do processo de
licitação, ficando a critério do gestor a decisão de também publicá-la no edital, ante a
ausência de previsão legal expressa nesse sentido. (Acórdão nº 1405/2006, Plenário, rel.
Min. Marcos Vinicios Vilaça)
 

Nesse sentido o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG
acompanha o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, manifestando pela
discricionariedade da anexação do orçamento ao edital do pregão, entendendo também ser
necessária, apenas, a ampla cotação do preço unitário dos produtos licitados, na fase interna
do procedimento licitatório, não necessitando estar publicado como anexo do edital, conforme
decisão da Denúncia n° 898504 - BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerias.
Denúncia n.898504, Plenário, rel. Conselheiro Cláudio Couto Terrão.

Ainda sobre essa questão, no julgado da auditoria n° 923944, "a divulgação dos
orçamentos é faculdade da Administração, a teor do disposto no inciso III do art. 3° da Lei n°
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10.520, de 2002, porquanto o dispositivo estatui apenas a necessidade de o orçamento fazer
parte dos autos do procedimento licitatório". BRASIL- Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, Auditoria N.923944, Plenário, rel. Conselheiro Gilberto Diniz

Além disso, a alínea e, I, art. 6° do Decreto Estadual 44.786/2008 dispõe que:
Art. 6º A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras:
I - caberá à unidade solicitante, que em caso de necessidade será auxiliada pela área de
suprimento, elaborar o termo de referência e iniciar o processo, com as seguintes
especificações:
[...]
e) preços unitário e global estimados para cada item, mesmo quando se tratar de
julgamento pelo valor global do lote, como referência para o julgamento do pregoeiro,
mesmo que não constem do edital respectivo;
[...].
 

Assim, como não há previsão de obrigatoriedade do orçamento estimado em
planilhas de quantitativos e preços unitários constarem do edital na regulamentação específica
do Pregão em Minas Gerais, ficará sob o juízo discricionário do administrador público a decisão
de incluir, ou não.

Desta forma, em defesa dos princípios da economicidade e da eficiência, conclui-
se a não divulgação do valor de referência no edital como estratégia, afim de alcançar melhores
resultados na negociação entre pregoeiro e licitante.

Já em relação ao segundo questionamento, conforme item 8.3.1 do Edital
Licitatório e Item 17 do Anexo I - Termo de Referência, não haverá cobrança de taxa de
administração para os 02 (dois) estagiários não remunerados, in verbis:

Edital:
8.3.1. O critério de julgamento será o de MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, obtido de
acordo com o Anexo I.

8.3.1.1 O menor preço global da proposta será composto pela equação:
(VALOR BOLSA AUXÍLIO + PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
SOBRE O VALOR DA BOLSA AUXÍLIO) + VALOR AUXÍLIO TRANSPORTE,
levando-se em consideração o menor percentual apresentado para a taxa de
administração a ser cobrada pelos serviços prestados, de acordo com as
especificações deste Edital.

8.3.1.2 A taxa de administração terá seu percentual fixo durante a vigência do
instrumento contratual que  incidirá sobre o valor total da bolsa-auxílio pago
mensalmente. A taxa não incidirá sobre as despesas com auxílio transporte e não
haverá cobrança de taxa de administração para os estagiários não
remunerados; (grifo nosso)

 

Termo de Referência
 

17.                  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:     
[...]

Para os 02 estagiários não remunerados constantes no item 4 (d), não haverá cobrança de
taxa de administração.

 

2. Questiona sobre a obrigatoriedade  do agente de integração fazer parte
do Termo de Compromisso, conforme exigência do item 6. Regime de Execução do
Anexo I - Termo de Referência

Resposta
Conforme resposta lavrada pela Diretoria de Administração de Pessoal,  não

haverá necessidade de assinatura do agente de integração no Termo de Compromisso, tendo
apenas como sujeito a Parte Concedente (Empresa), a Instituição de Ensino e o Estagiário,
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conforme MEMORANDO/SESP/NUT/nº 17/2017, sendo necessário retificação do Edital.

 

3. O edital estabelece em seu item anexo I – Termo de Referência - 7
Obrigações do Agente de Integração i (pág. 15) “pagar a bolsa–auxílio e auxílio
transporte aos estagiários de acordo com a planilha mensal elaborada pela SESP”.
a) Tendo em vista que o serviço de terceirização, não se confunde com os serviços
prestados pelo agente de integração, regulamentado na lei 8666/93, a responsabilidade
 pelos pagamento dos valores referentes à bolsa auxílio e o auxílio transporte são da
 CONCEDENTE e não do agente de integração, que no máximo poderá realizar o
repasse dos valores. Assim solicitamos a retificação do edital substituindo o termo
“pagar” por “repassar”.
b) Após a confirmação dos créditos referentes à bolsa auxílio e ao auxílio transporte na
conta do agente de integração, qual será o prazo para que os repasses sejam
realizados?
 

Resposta
Diante da resposta da área técnica através do MEMORANDO/SESP/NUT/nº

17/2017 sobre os questionamentos supracitados, esclareço que a responsabilidade do
pagamento aos estagiários é da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP e fica
sob a responsabilidade do Agente de Integração o repasse desse valor referente a Bolsa
Auxílio dos estagiários.

No que diz respeito ao prazo para o repasse, a área técnica esclarece:
...o prazo atual para repasse dos valores devidos ao estagiário referentes à bolsa auxílio e
ao auxílio transporte é de 2 (dois) dias após a confirmação dos créditos na conta do
agente de integração. Considera-se razoável manter esse prazo, visto que já é exercido
sem prejuízos às partes.

 

Portanto, o edital será  revisto conforme esclarecimentos acima. O Edital
Retificado será publicado por meio do veículo de imprensa oficial “Minas Gerais” e será
disponibilizado no site www.compras.mg.gov.br na rede de comunicação mundial internet. Não
haverá reabertura dos prazos inicialmente previstos, uma vez que as modificações não afetará
na formulação das propostas, conforme item 3.4 do instrumento convocatório e art. 21, § 4° da
Lei n° 8.666/93.

 

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2017.

 

 

 

Francielle de Souza Florido

Pregoeira

 

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Pregoeira -
Coordenadora do Núcleo de Licitação, em 14/12/2017, às 14:48, conforme horário
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oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0121788 e o código CRC 725F1A2C.

Núcleo de Licitações da SESP - Secretaria de Estado de Segurança Pública - Rodovia Papa
João Paulo II, 3777 - Bairro Serra Verde - CEP 31630-900 - Belo Horizonte - MG

 

Referência: Processo nº 1690.01.0002398/2017-94 SEI nº 0121788
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

NÚCLEO DE TERCEIRIZADOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

 

MEMORANDO/SESP/NUT/nº 17/2017

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2017.

A Sua Senhoria a Senhora

Francielle de Souza Florido

Pregoeira - Coordenadora do Núcleo de Licitação

Belo Horizonte - MG

 

Assunto: Resposta ao MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 67/2017 que solicita analise sobre pedido
de esclarecimento oriundo da Agencia de Integração Empresa e Escola Ltda.– AGIEL

 

Senhora Pregoeira,

                                

Em atenção ao MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 67/2017, recebido pela Diretoria de
Administração de Pessoal - DAP, solicitando analise sobre pedido de esclarecimento oriundo da
Agencia de Integração Empresa e Escola Ltda.– AGIEL, consideramos o que se segue:

 

Esclarecimento 01

Informamos o esclarecimento em questão será de competência da Coordenadoria de
Planejamento, Gestão e Finanças – CPGF, Núcleo de Licitação.

 

Esclarecimento 02

O edital inclui o Agente de Integração como parte do Contrato.

Referindo-se a assinatura Termo de Compromisso de Estágio - TCE, tem como sujeito apenas a
Parte Concedente do Estágio (empresa), a Instituição de Ensino (escola) e o Estudante
(estagiário/a), necessitando apenas das assinaturas destes. Sendo assim, faz-se necessária
alteração no edital.

 

Esclarecimento 03

No edital, precisamente na página 15, é informado que o responsável pelo pagamento da bolsa
auxilio é o Agente de Integração, quando na verdade o responsável é a Secretaria de Segurança
Pública - SESP, parte Concedente do Estágio (empresa). O Agente de Integração é responsável
por realizar o repasse. Sendo assim, é considerável a mudança da informação no Edital.

Sobre o esclarecimento 03 letra b, o prazo atual para repasse dos valores devidos ao estagiário
referentes à bolsa auxílio e ao auxílio transporte é de 2 (dois) dias após a confirmação dos
créditos na conta do agente de integração. Considera-se razoável manter esse prazo, visto que já
é exercido sem prejuízos às partes.

Sem mais para o momento, coloco-me a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que
se façam necessários.

 

Atenciosamente, 
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Roberta Kelly Figueiredo

Diretora de Administração de Pessoal

 

  

Documento assinado eletronicamente por Roberta Kelly Figueiredo, Diretora, em
13/12/2017, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0119237 e o código CRC 6E834E51.

 

Núcleo de Terceirizados - Diretoria de Administração de Pessoal - Secretaria de Estado de
Segurança Pública - Rodovia Papa João Paulo II, 3777 - Bairro Serra Verde - CEP 31630-900 -
Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1690.01.0002398/2017-94 SEI nº 0119237
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

NÚCLEO DE LICITAÇÕES DA SESP

 

MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 67/2017

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2017.

Excelentíssima Senhora

Roberta Kelly Figueiredo

Diretora

Belo Horizonte - MG

 

Assunto: Solicitação de resposta ao pedido de esclarecimento

 

  

Senhora Diretora,

 

Encaminho o Pedido de Esclarecimento sobre o Edital 95/2017 (0114960), cujo
objeto é Contratação de pessoa jurídica especializada para atuar como agente de integração
na operacionalização de estágio na Secretaria de Estado de Segurança Pública, para que esta
Diretoria analise e responda aos questionamentos de caráter técnico interposto pela empresa
Agiel - Agência de Integração Empresa Escola LTDA.

 

Atenciosamente, 

 

Francielle de Souza Florido
Coordenadora do Núcleo de Licitação

Pregoeira/SESP

 

 

 

  

 

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Pregoeira -
Coordenadora do Núcleo de Licitação, em 12/12/2017, às 10:04, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0114974 e o código CRC 194AF621.

 

Núcleo de Licitações da SESP - Secretaria de Estado de Segurança Pública - Rodovia Papa
João Paulo II, 3777 - Bairro Serra Verde - CEP 31630-900 - Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1690.01.0002398/2017-94 SEI nº 0114974
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Francielle de Souza Florido (SESP)

De: guilherme@agiel.com.br
Enviado em: segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 12:37
Para: SEDS_Email_Licitsesp
Assunto: Pedido de Esclarecimento Pregão Eletrônico 095/2017

Pedido de Esclarecimento. 

Venho através deste documento solicitar gentilmente em nome da AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA ESCOLA LTDA, CNPJ nº. 01.406.617/0001-74, com sede à Praça Padre José Pereira Coelho,132 sala 
- 406, Centro, na Cidade de Pará de Minas/ MG CEP 35660-015, os seguintes pedidos de esclarecimento 
referentes ao Pregão nº 95/2017 –   SESP SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA- MG.  

Esclarecimento 01 

Qual é o percentual estimado para taxa de administração? Como o estágio obrigatório não é 
remunerado e o percentual incide sobre a bolsa, como se procederá o cálculo da taxa de administração desses 
contratos? 

 

Esclarecimento 02 

O edital dispõe em seu  Anexo I – Termo de referência - 6 Regime de execução do serviço - L (pág. 14). “ l) 
Termo de Compromisso de Estágio (TCE): O estagiário assinará, (se menor, também, pelo seu representante 
legal) em conjunto com o Representante da SESP, o Agente de Integração e a Instituição de Ensino, o Termo de 
Compromisso de Estágio, no qual estarão estabelecidos: a vigência do estágio do aluno; atividades a serem 
desenvolvidas; o valor da bolsa-auxílio e do beneficio auxilio transporte, o horário a ser cumprido bem como as 
obrigações.”.  
 

Conforme infra demonstrado, verifica-se claramente que a atividade de estágio, regida pela Lei Federal nº 

11.788 de 25/09/2008, tem como sujeito apenas a Parte Concedente do Estágio (empresa), a Instituição de 

Ensino (escola) e o Estudante (estagiário/a), ou seja, a atividade de estágio, nos moldes da Lei acima, é um 

acordo TRIPARTITE. Com isso, fica claro que o Agente de Integração de não participa diretamente da relação 

de estágio. Eis que, sua participação limita-se à mero AUXILIAR no aperfeiçoamento do instituto 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 Instituição de Ensino e a Parte Concedente  do  Estágio. Vejamos abaixo: 

Lei Federal nº 11.788 de 25/09/2008 
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Art. 3º   

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição 

de ensino”;(grifo nosso). 

            E, o artigo 5° da Lei supra citada, estabelece que as Instituições 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 instituições 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 Artigo” esclarece que os Agentes de Integração atuarão como “AUXILIARES” no 

processo de aperfeiçoamento do instituto 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 instituto do 

estágio:  

I – identificar oportunidades de estágio;  

II – ajustar suas condições de realização;  

III – fazer o acompanhamento administrativo;  

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  

V – cadastrar os estudantes. (gn) 

            E o Artigo 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 instituição de ensino, VEDADA a 

atuação dos agentes de integração a que se refere o art. 5º desta Lei como REPRESENTANT E de qualquer 

das partes. (destaque nosso)     

E, a Nova Cartilha 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 instituição de ensino, prevendo as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do 
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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 entidades que visam, principalmente, AUXILIAR no processo de aperfeiçoamento do estágio, 

contribuindo na busca de espaço no mercado de trabalho, aproximando, instituições 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) identificar as oportunidades de estágio; 

b) ajustar suas condições de realização; 

c) fazer o acompanhamento administrativo; 

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 

instituição 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 instituição 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 instituição de ensino (inciso II, art. 3º da Lei 

11.788/2008).(grifo nosso) 

  FONTE: http://www.agiel.com.br/manuais/cartilha-mte-estagio.pdf 

 

Com efeito, por todo exposto acima, nota-se claramente o legislador permitiu que a formalização do Termo 

de Compromisso de Estágio e Termo Aditivo apenas entre o Educando, a Parte Concedente do Estágio e a 

Instituição de Ensino, rigorosamente conforme definido no inciso II, Art. 3º, Lei Federal 11.788 de 25/09/2008. 
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Assim solicitamos a retirada do agente de integração como parte integrante do termo de compromisso, Anexo I – 

Termo de referência - 6 Regime de execução do serviço - L (pág. 14). 

 

Esclarecimento 03 

O edital estabelece em seu item anexo I – Termo de Referência - 7 Obrigações do Agente de Integração i 

(pág. 15) “pagar a bolsa–auxílio e auxílio transporte aos estagiários de acordo com a planilha mensal elaborada pela 

SESP”. 

 

a) Tendo em vista que o serviço de terceirização, não se confunde com os serviços prestados pelo agente 

de integração, regulamentado na lei 8666/93, a responsabilidade  pelos pagamento dos valores 

referentes à bolsa auxílio e o auxílio transporte são da  CONCEDENTE e não do agente de integração, 

que no máximo poderá realizar o repasse dos valores. Assim solicitamos a retificação do edital 

substituindo o termo “pagar” por “repassar”. 

b) Após a confirmação dos créditos referentes à bolsa auxílio e ao auxílio transporte na conta do agente 

de integração, qual será o prazo para que os repasses sejam realizados? 

  

Aguardamos um retorno! 

 
 

Atenciosamente, 
 

Guilherme Almada Morais 
Gerente Comercial 

 
Telefones: (31) 4141-3200 
                  (37) 3232-1179 
                 (31) 92169720 

           www.agiel.com.br 
 

 
Agência Virtual de Estágios 
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