
 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 

REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL 01/2018 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Agente de 

Integração de Estágios, visando atender estudantes de educação superior, ensino médio, 

vinculados à estrutura do ensino público e privado do país para preenchimento de oportunidades 

de estágio na Câmara Municipal de Pará de Minas, conforme especificações constantes no Termo 

de Referência, que integra o Edital como Anexo I. 

 

EMPRESA: AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA 

 

Esclarecimento 01 – Argumenta a empresa que o Agente de Integração não participa 

diretamente da relação de estágio sendo que estes deverão atuar como “auxiliares” no processo 

de aperfeiçoamento do instituto do estágio, não cabendo a contratada (agente de integração) 

assinar o Termo de Compromisso de Estágio, nos termos da Lei 11.788 de 25/09/2008. 

 

Analisando o pedido de esclarecimento 01 apresentado pela empresa, e considerando válidos 

seus argumentos, este pregoeiro resolve retificar a Minuta do Contrato que passa a ter a seguinte 

redação:  

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
(...) 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
(...) 

l) Lavrar TCE, a ser assinado pela instituição de ensino, pelo CONTRATANTE e pelo estagiário e, 

quando menor de 18 anos, por seu responsável legal, observando-se as exigências contidas nas 

normas legais e regulamentares pertinentes. 

 

Esclarecimento 02 – A empresa solicitou esclarecimento sobre a forma de realização do 

processo seletivo para preenchimento das oportunidades de estágio da Câmara Municipal de 

Pará de Minas, questionando de mesmo poderia ocorrer através de análise e currículo.  

 

 



 

Analisando o questionamento da empresa, esclarece este pregoeiro que a Realização dos 

processos seletivos para preenchimento das oportunidades de estágio da Câmara Municipal de 

Pará de Minas poderá ocorrer por meio de análise de currículo. 

 

Pará de Minas, 15 de janeiro de 2018. 

 

 

 

Euler Aparecido de Souza Garcia 

Pregoeiro da Câmara Municipal de Pará de Minas 

 

 

 

 

 

 

 


