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AO(A) EXCELENTÍSSIMO(A) PREGOEIO (A) DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS. 

 

Assunto: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 070/2020. 

Ref. Processo nº 202003000220653. 

Data do Início da Sessão Pública: 23/11/2020. 

Hora: 15:00h (Horário de Brasília). 

            

 A AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA EPP, 

empresa de direito privado, com sede na cidade de Pará de Minas, Estado de 

Minas Gerais, localizada na Rua Benedito Valadares, n° 255, Sala 3° andar, 

Centro, Pará de Minas/MG, Cep 35.660-630, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

01.406.617/0001-74, por seu Representante Legal infra-assinado, vem, 

tempestivamente, e mui respeitosamente, à honrosa presença de V. Exa., com 

fulcro na lei 10.520/2002, no parágrafo 2º do Artigo 41 da Lei nº.  8.666 de 21 de 

junho de 1993, no Decreto Lei nº 10.024 de 20/09/2019 inciso VII do art. 17.  

apresentar  

            IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2020 

pelos fatos e fundamentos abaixo, requerendo para tanto a competente 

apreciação, julgamento e admissão.  

 

 01 – DO OBJETO PREGÁO ELETRONICO Nº 070/2020 

[...] 

1. A presente licitação tem por objeto a contratação, de empresa que tenha como 
objeto social o desenvolvimento de atividades que promovam a interação entre 
escolas e empresas, para o gerenciamento de programas de estágio, realizando 
recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e administração das 
atividades de estágio remunerado, para atender as necessidades do Poder 
Judiciário do Estado de Goiás, conforme condições, quantidades e 
especificações contidas neste Edital e seus anexo 
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 02- DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO: 

 A presente IMPUGNAÇÃO se faz tempestiva, tendo em vista, que o prazo 

previsto no item 7 do próprio edital em comento, abaixo citado, é de até 03 (três) 

dias úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, conforme Art. 

41, § 2º da Lei nº 8666/93 e do Art. 24 do Decreto 10.024/2019. 

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

7. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório através de petição de 
impugnação a ser encaminhada ao Pregoeiro, via e-mail, assinada e digitalizada, 
ou entregue na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás. 

 Sendo assim, como a data prevista para abertura do referente Certame é 

no dia 23 de novembro de 2020, resta, portanto, que o encaminhamento desta 

IMPUGNAÇÃO, na presente data, é manifestadamente TEMPESTIVA. 

 

03- DO CABIMENTO E ADMISSIBILIDADE DA PRESENTE 

IMPUGNAÇÃO 

 

 A priori, antes de adentrar no mérito propriamente dito, é importante 

salientar que a Segunda Turma do Egrégio Tribunal de Contas da União decidiu 

no dia 05/09/2017, por unanimidade, em sede do respeitável Acordão TCU - Nº 

8192/2017, o seguinte: 

“a contratação de agências virtuais de estágio não é vedada pela Lei 
11.788/2008 e que a previsão dessa possibilidade em Edital se coaduna com o 
Princípio da Isonomia e possibilita a ampliação do nível concorrencial do 
certame, de acordo com o art. 3º da Lei 8.666/1993”. Senão vejamos abaixo: 

          

 ACÓRDÃO Nº 8192/2017 - TCU – 2ª Câmara 

 

 Vistos estes autos de representação formulada pela Agiel – Agência de 
Integração Empresa Escola Ltda. a respeito de possíveis irregularidades na 
condução do pregão eletrônico 20/2017 do Tribunal de Contas da União (TCU), 
que teve por objeto a "contratação de serviços de agenciamento junto às 
instituições de ensino, sediadas no Território Nacional, de estudantes dos 
ensinos médio e superior para preenchimento de até 600 (seiscentas) bolsas de 
estágio existentes no Tribunal de Contas da União”. 
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 [...] 

 os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª 
Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos 
nos autos e com fundamento no art. 113, §1º, da Lei 8.666/1993 e nos arts. 146, 
§§1º e 2º, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII, 250, inciso I, do Regimento Interno 
do TCU; e 7º, da Resolução TCU 265/2014, em conhecer desta representação 
e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de cautelar formulado 
pelo representante; indeferir os pedidos de ingresso como interessados 
formulados pelos representantes da Agência de Integração Empresa Escola Ltda 
– Agiel, dar ciência ao Tribunal de Contas da União de que a CONTRATAÇÃO 
DE AGÊNCIAS VIRTUAIS DE ESTÁGIO NÃO É VEDADA PELA LEI 
11.788/2008 E QUE A PREVISÃO DESSA POSSIBILIDADE EM EDITAL SE 
COADUNA COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA E POSSIBILITA A AMPLIAÇÃO 
DO NÍVEL CONCORRENCIAL DO CERTAME, DE ACORDO COM O ART. 3º 
DA LEI 8.666/1993; dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da 
unidade técnica, ao representante, ao Centro de Integração Empresa Escola – 
CIEE  e ao Tribunal de Contas da União e arquivar o presente processo. 
(destaque nosso).” 

 Ainda, coadunando desse mesmo entendimento, o próprio TCU – Tribunal 

de Contas da União decidiu por unanimidade, em sede de Acórdão nº 1951/2018 

- TCU - 1ª Câmara, de 13 de março de 2018, o seguinte: 

ACÓRDÃO Nº 1951/2018 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com 
fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento 
Interno do TCU, e art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer 
emitido nos autos: 

a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de 
admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la prejudicada, 
por perda de objeto; 

b) dar ciência ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
(MPDG) das seguintes impropriedades verificadas no Pregão Eletrônico 
39/2017, com vistas a evitar a ocorrência de outras semelhantes: 

b.1) ausência de estudos técnicos que justifiquem as alegações de que as 
agências virtuais restringiriam o acesso dos estudantes às oportunidades de 
estágio devido às condições de acesso à internet, em sentido contrário a outras 
políticas, a exemplo do ENEM, cujas inscrições são realizadas exclusivamente 
online, assim como implicariam maiores custos aos estudantes em relação ao 
contato presencial, o que estaria em desacordo com o art. 6º, inciso IX, da Lei 
8.666/1993; 

b.2) ausência de identificação, e respectiva fundamentação, das atividades a 
serem desenvolvidas pelo agente integrador que só poderiam ser realizadas a 
contento com infraestrutura de escritórios locais, presentes em cada unidade da 
federação, o que estaria em desacordo com o art. 6º, inciso IX, da Lei 
8.666/1993; (destaque nosso) 
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c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade 
técnica, à representante e ao MPDG; e 

d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 

1. Processo TC-002.365/2018-9 (REPRESENTAÇÃO) 

 1.1. Órgão: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições 
Logísticas (Selog). 

 1.5. Representação legal: não há. 

 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

 Por conseguinte, tem-se que Súmula 222 da Jurisprudência predominante 

do EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, torna obrigatório o 

atendimento das suas decisões, que devem ser acatadas pelos administradores 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Senão 

vejamos abaixo: 

Súmula 222. As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação 
de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União 
legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (gn) 

 E ainda, cabe mencionar a Lei n° 13.874 (Declaração de Direitos de 

Liberdade Econômica), de 20 de setembro de 2019, a qual estabelece em seu 

art. 4°, incisos III e IV, o seguinte: 

Art. 4º É dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam 
a esta Lei, no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à 
legislação sobre a qual esta Lei versa, exceto se em estrito cumprimento a 
previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, 
indevidamente: 

[...] 

III - exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim 
desejado; 

IV - redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de 
novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as 
situações consideradas em regulamento como de alto risco;(gn) 
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Prosseguindo no feito, registre-se, de plano, que a IMPUGNANTE, 

atuando como Agente de Integração desde 1996, detém total e irrestrita 

capacidade estrutural e tecnológica capaz de administrar contratos de estágio 

on-line, ou seja à distância, atuando com zelo, dedicação e profissionalismo em 

todas as suas obrigações de Agente de Integração de estágio, praticamente todo 

território nacional, rigorosamente de acordo com a Lei Federal 11.788 de 

25/09/2008, mantendo sempre a total qualidade e agilidade na prestação de 

serviços de administração de estágios estudantil; conforme poderá ser 

comprovado através dos diversos Atestados de Capacidade Técnica em anexo. 

04- DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇAO DO EDITAL Nº 070/2020 

Como é de conhecimento, o instrumento Editalício deve preservar rigidez dos 

preceitos estabelecidos na Constituição Federal, em especial na Lei nº 8.666/93 

que norteia as normas gerais da licitação. Por isso, tem-se que a Administração 

não poderá violar os princípios da legalidade, razoabilidade e da isonomia. Neste 

sentido, o interesse público se faz satisfeito na medida em que a ampliação da 

competição propicia ao ente público a obtenção da melhor/menor proposta, 

tendo em vista os dispositivos legais expressos no Artigo 3º da Lei 8.666/1993.  

E, nos tempos atuais, a grande interação do “Mundo Virtual” praticamente 

eliminou distancias físicas, provocando grandes e profundas transformações no 

cerne da coletividade, quebrando antigos paradigmas que impedem aceitar e 

compreender novas realidades e que bloqueiam a visão do futuro, impedindo 

adequar às novas mutações de tempo e de espaço, surgidas após o advento da 

internet. 

 

Com efeito, com a grande evolução da “Era da Informática”, principalmente 

no campo da internet, não há motivo que justifique o caráter restritivo geográfico 

estabelecido no presente Certame. Eis que, diversas empresas de integração de 

estágio de estudantes detêm plenas condições de administrarem programas de 

estágios “à distância,” através de “AGÊNCIAS VIRTUAIS DE ESTÁGIOS”, e, 

assim, não necessitando estar fisicamente no local do estágio. Eis que, com as 

ferramentas de tecnologia da informação disponíveis atualmente, não há, 

máxima vênia, qualquer argumento capaz de justificar as indevidas restrições 

geográficas abaixo citada, extraídas do próprio edital em comento. Senão 

vejamos abaixo: 

 

 

EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 070/2020 
 
[...]. 
 
3. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
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3.1. ENCARGOS E ATIVIDADES DA CONTRATADA 3.1.1. Na 
administração do programa de estágio remunerado do Poder Judiciário do 
Estado de Goiás, a contratada deverá:  

 
3.1.1.1. No caso de empresas não estabelecidas no Município de Goiânia, 

apresentar declaração afirmando ter capacidade de instalação de estrutura 
destinada à consecução do objetivo proposto, no prazo máximo de 30 dias após 
a assinatura do contrato para iniciar o serviço de recrutamento, seleção pública 
e contratação de estagiários de graduação e pós-graduação lato ou stricto sensu; 

 

 

 

Conforme acima exposto, no item 3 e nos subitens 3.1 e 3.1.1.1,  máxima 

vênia, nota-se claramente que a Ilustre Comissão de Licitações acima 

mencionada, está praticando óbice à participação de diversos Agentes de 

Integração que prestam serviços de administração de estágio à distância, via 

internet, de excelente qualidade, que utilizam-se das mais modernas e 

inovadoras ferramentas tecnológicas de informática. Com isso, coibindo o 

caráter competitivo, a ampla participação e a busca pela proposta mais vantajosa 

para Administração Pública, e assim, provocando grave violação ao Princípio da 

Economicidade, em decorrência da diminuição do número de licitantes, o que 

consequentemente ocasionará majoração dos preços licitados, e por 

conseguinte provocando prejuízos para o interesse público, em total 

desconformidade com o art. 37, XXI, da Constituição Federal e com o inciso I - 

§ 1º - art. 3º, em seu art. 30, parágrafo 5° e o artigo 44, parágrafo 1°, da Lei 8.666 

/93.  

  

Portanto, a exigência, acima delineada ( item 3 e nos subitens 3.1 e 3.1.1.1); 

se mostra desnecessária tendo em vista que diversas empresas situadas em 

diferentes localidades do país, possuem, comprovadamente, estruturas 

tecnológicas, bastantes funcionais, ágeis e eficientes, necessárias para 

prestarem serviços de integração de estágio à distância rigorosamente de 

acordo com a Lei Federal 11.788 de 25/09/2008.   Deste modo, não se justifica 

a Administração Pública que tem como fundamento principal a obtenção da 

proposta mais vantajosa, criar critérios e óbices desnecessários que podem 

impedir a livre concorrência, a ampliação da competitividade e a igualdade entre 

os licitantes. 

 

 

Registra-se, ainda, que o objetivo maior da Licitação é aumentar o leque de 

potenciais participantes, com objetivo de ampliar a competitividade do Certame. 

Atualmente as AGÊNCIAS VIRTUAIS DE ESTÁGIO detém estrutura adequada 

e eficaz capacidade para prestação dos serviços online, demonstrando 

cabalmente que mesmo estando à distância não existe quaisquer dificuldades 

ou empecilhos para a boa execução da prestação de serviços de Administração 
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de estágio, conforme determina a Lei Federal 11.788 de 25/09/2008. Sendo 

assim, é totalmente desarrazoada as exigências de estrutura administrativa, “in 

loco”, das empresas que já detém comprovada capacidade tecnológica para 

administrar estágios à distância, via internet 

 

Ademais, nos Certames de licitação o Princípio da Competição conduz o 

Gestor Público a buscar sempre o maior número de competidores interessados 

no objeto licitado. Nesse sentido, a Lei de Licitações veda estabelecer, nos atos 

convocatórios, exigências que possam, de alguma forma, admitir, prever ou 

tolerar, condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 

competitivo da licitação. Além desses princípios, a Administração Pública deve 

obediência ainda, dentre outros, aos princípios da finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência. 

Assim sendo, as indevidas restrições geográficas, explicitadas item 3 e nos 

subitens 3.1 e 3.1.1.1, do presente edital, estão frontalmente contrariando 

corolário do Princípio da Igualdade, amparado pelo art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, que deve presidir toda e qualquer licitação, em que 

assegura igualdade de condições a todos os Licitantes Concorrentes, na qual 

somente permitirá exigência de Qualificação Técnica e Qualificação Econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações estabelecidas no 

objeto licitado. Sendo assim, não resta dúvida que o presente Ato Convocatório 

ao consignar as exigências acima, estará manifestadamente restringindo a 

participação de diversas AGENCIAS VIRTUAIS DE ESTAGIOS interessadas em 

participar do presente certame. 

 

          Por conseguinte, não existe guarida legal para tal exigência do edital em 

comento, item 3 e nos subitens 3.1 e 3.1.1.1, haja vista que a Ilustríssima 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE GOIAS, não apresentou quaisquer motivações relevantes e 

suficientes para amparar essa mencionada restrição geográfica; até porque, 

todas as exigências estampadas nos subitens acima citados, podem 

perfeitamente serem realizadas à distância, via internet” através de “AGÊNCIAS 

VIRTUAIS DE ESTÁGIOS”. Com isso, data vênia presume-se que a mesma está 

constituindo um claro e notório cerceamento desses potenciais participantes que 

atuam de forma remota. 

 

              Neste sentido, BITTENCOURT, Sidney. Licitação passo a passo. 4ª ed. 

atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Temas &idéias Editora, 2002 p. 17, -  

leciona o seguinte: 

 

“O ato convocatório deve estabelecer, portanto, regras para o certame, 
respeitando as exigências necessárias para assegurar a proposta mais 
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vantajosa, sendo inválidas todas que maculem o caráter competitivo da licitação, 
uma vez que, nos casos de competição inviável, há a autorização legal de 
contratação direta.” 

 

 

               E, no entendimento do renomado Jurista Marçal Justen Filho a 

imposição de restrição que prejudica a ampla participação de licitantes põe em 

risco o Princípio da Competitividade. Senão Vejamos: 

 

“O ato convocatório tem de estabelecer as regras necessárias para seleção da 
proposta vantajosa. Se essas exigências serão ou não rigorosas, isso dependerá 
do tipo de prestação que o particular deverá assumir. Respeitadas as exigências 
necessárias para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, serão 
inválidas todas as cláusulas que, ainda indiretamente, prejudiquem o caráter 
“competitivo” da licitação” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 11º Ed, São Paulo: Dialética, 2005, p. 63). 
 

 

               Assim sendo, o referido edital é totalmente desprovido de fundamentos 

minimamente razoáveis, que justifique tal exigência acima mencionada, tendo 

em vista, principalmente, as diversas decisões do Emérito TCU - Tribunal de 

Contas da União. Senão vejamos abaixo: 

 

TCU - Acórdão 43/2008 - “Abstenha-se de exigir que a vencedora disponha de 
escritório em localidade específica, requisito que limita o caráter competitivo do 
Certame e macula o princípio de isonomia previsto no art. 3º da Lei nº 
8.666/1993”.(gn) 

 

Acórdão 539/2007 Plenário (Sumário): É inconstitucional e ilegal o 
estabelecimento de exigências que restrinjam o caráter competitivodos 
Certames.(gn) 

 

Acórdão 110/2007 Plenário (Sumário): As exigências Editalícias devem limitar-
se ao mínimo necessário para o cumprimento do  objeto  licitado,  de  modo  a  
evitar  a  restrição  ao  caráter competitivo do Certame. (gn) 

 

Acórdão 112/2007 Plenário: Atente para o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, bem assim abstenha-se  de  efetuar  exigências  que  
comprometam  o caráter competitivo do Certame, em desacordo com o art. 3º, 
caput e § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. (gn) 

 

Acórdão 110/2007 Plenário– Constatadas ilegalidades no procedimento 
licitatório que possam ter contribuído para a restrição do caráter competitivo do 
Certame, determina-se à entidade  promotora  que  adote  as  providências  
visando  à  anulação  da licitação.(gn) 
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Acórdão 2993/2009 - Plenário (Sumário) A indevida restrição à competitividade 
em razão de exigência Editalícia que desobedece ao disposto no art. 37, inciso 
xxI, da Constituição Federal de 1988 e nos arts. 3º, caput e § 1º, inciso I, e 30, § 
6º, da Lei de Licitações e Contratos, conduz à anulação do processo 
licitatório.(gn) 

 

Acórdão 1495/2009 Plenário (Sumário) Abstenha de incluir  cláusulas  em  Edital  
que  venham  a  impor  ônus desnecessários aos licitantes, (...) por implicar 
restrição ao caráter competitivo do Certame, em violação ao art. 3º, caput, da Lei 
8.666/1993. (gn) 

 

Destarte, a IMPUGNANTE ampara sua pretensão, de participar do dito 

certame, nos princípios básicos contidos no art. 37, XXI, da Constituição Federal 

e no inciso I - § 1º - art. 3º, em seu art. 30, parágrafo 5° e o artigo 44, parágrafo 

1°, da Lei 8.666 /93, bem como, na preservação dos princípios constitucionais 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo, dentre outros princípios correlatos às licitações públicas.  

 

 

Por todo exposto, a IMPUGNANTE, máxima vênia, solicita da nobre 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE GOIAS, a alteração do EDITAL 070/2020 nos termos acima 

fundamentados, de modo a INCLUIR a opção de participação de “AGÊNCIAS 

VIRTUAIS DE ESTÁGIOS” que possuem estrutura necessária para prestar os 

serviços de administração de estágios à distância. E, assim, possibilitando a 

ampliação do leque de licitantes, como única forma de se recuperar a 

característica essencial dessa disputa, sem os graves indícios de 

direcionamento devido a restrição geográfica acima mencionada. 

 

 05- DOS PEDIDOS:  

 05.1- Com supedâneo na Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores 

alterações, bem como nas diversas legislações conexas vigentes, e, visando o 

recebimento, análise e admissão desta peça para que o ato convocatório seja 

devidamente retificado no sentido de se recuperar a característica essencial da 

disputa que é ampliação do número de participantes, conforme explicitado no 

ACÓRDÃO Nº 8192/2017 - TCU – 2ª CÂMARA, e no ACÓRDÃO Nº 1951/2018 

- TCU - 1ª Câmara; esta IMPUGNANTE, respeitosamente, REQUER: 

 05.2- A INCLUSÃO, no referido EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 70/2020, da opção de participação das AGÊNCIAS VIRTUAIS DE ESTÁGIO, 



  

 
 

(37) 3232-1179 

Agência Virtual de Estágios 

Rua Benedito Valadares, 255, 3° Andar –Centro 

Pará de Minas /MG -CEP: 35.660-630 

com estrutura necessária para prestar os serviços à distância, via internet, 

conforme “Máxima Vênia” exemplificado no quadro abaixo:  

EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 070/2020 
 
[...]. 
 
3. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
 
3.1. ENCARGOS E ATIVIDADES DA CONTRATADA 3.1.1. Na 

administração do programa de estágio remunerado do Poder Judiciário do 
Estado de Goiás, a contratada deverá:  

 
3.1.1.1. No caso de empresas não estabelecidas no Município de Goiânia, 

apresentar declaração afirmando ter capacidade de instalação de estrutura 

destinada à consecução do objetivo proposto, no prazo máximo de 30 dias após 

a assinatura do contrato para iniciar o serviço de recrutamento, seleção pública 

e contratação de estagiários de graduação e pós-graduação lato ou stricto 

sensu;”,  

3.1.1.2 Alternativamente o serviço poderá ser prestado por meio de 

uma AGÊNCIA VIRTUAL DE ESTÁGIO, com estrutura necessária para 

prestar os serviços de administração de estágios à distância, via internet . 

 05.3- Do(a) nobre Pregoeiro(a) do EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS a realização de contatos (“diligências”) a fim 

de comprovar a Eficiência, Celeridade, Segurança, Qualidade, Rapidez na 

Administração de Estágio à distância, via internet, por intermédio de AGÊNCIAS 

VIRTUAIS DE ESTÁGIOS, conforme nos diversos Atestados de Capacidade 

Técnica em anexo.  

 05.4- após as efetivas diligências, solicitados no item 05.3, caso a 

nobre COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE GOIAS decida NÃO INCLUIR no presente certame a opção de 

participação de AGÊNCIAS VIRTUAIS DE ESTÁGIOS, a IMPUGNANTE, neste 

ato, insta por uma RESPOSTA informando os motivos e os fundamentos legais 

que embasaram tal decisão, em obediência ao Princípio Constitucional da 

Motivação, como também, do art. 2° Lei Federal nº 9784, de 29 de janeiro de 

1999. 

 05.5- Outrossim, tendo em vista o ACÓRDÃO Nº 8192/2017 - TCU 

– 2ª CÂMARA, de 05/09/2017, e o recente ACÓRDÃO Nº 1951/2018 - TCU - 1ª 

Câmara, de 13/03/2018, ambos amparados na Súmula 222 do  TCU - Tribunal 

de Contas da União, na hipótese, ainda que remota, da Ilustre COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 

negar Provimento ao presente pedido de “INCLUIR” no referido edital a opção 

de participação das AGÊNCIAS VIRTUAIS DE ESTÁGIOS que detenham, 



  

 
 

(37) 3232-1179 

Agência Virtual de Estágios 

Rua Benedito Valadares, 255, 3° Andar –Centro 

Pará de Minas /MG -CEP: 35.660-630 

comprovadamente, estrutura necessária para prestar serviços de administração 

de estágios à distância, via internet; tal decisão, certamente, não prosperará 

perante REPRESENTAÇÃO junto ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DE GOIAS. 

 Nestes Termos,  

 Pede e espera deferimento.  

 

 Pará de Minas, 18 de novembro de 2020. 

 

 

AGIEL – Agência de Integração Empresa Escola LTDA EPP 
Guilherme Almada Morais    

Gerente Comercial 
                                                             

















GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO
DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Gestão de Pessoas

Atestado de Capacidade Técnica SEI-GDF n.º 2/2017 - ADASA/SGP Brasília-DF, 08 de novembro de 2017

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 

ATESTAMOS que a empresa AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA –
AGIEL,  inscrita no CNPJ 01.406.617/0001-74, situada na Praça Padre José Pereira
Coelho,132, sala 406, Centro, na cidade de Pará de Minas - MG, vem prestando os serviços de
intermediação de estágios, na condição de Agente de Integração, desde 25/05/2016,
realizando at ividades como: recrutamento, pré-seleção e encaminhamento de estudantes,
preparação de todos os documentos relacionados ao estágio, inclusão dos estagiários na
cobertura securitária, além de repasse das bolsas auxílio e o devido acompanhamento
semestral da situação escolar dos estudantes, junto à AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS,
ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ
07.007.955/0001-10, situada na ST SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília Sobreloja Ala
Norte. Cidade: BRASÍLIA/DF, CEP: 70631-970, cumprindo pontualmente com todas as
obrigações contratuais, sendo que até a presente data, não há nenhum fato que a desabone
comercial ou tecnicamente.

 

E, ainda, que a referida Agência Virtual de Estágios possui um ef iciente sistema de
Administração e gerenciamentos de programas de estágios, à distância, totalmente
informat izado, operacionalizado através do site: www.agiel.com.br, que contempla a emissão
de Termos de Compromisso de Estágio, Termos Adit ivos, Documentos de Rescisão,
Comprovantes de Recesso, Avisos de Vencimento de Estágio, Avisos para Agendamento de
Recesso, Acompanhamento de estágios, dentre outros, administrando e gerenciando
simultaneamente a quant idade de 42 (quarenta e dois) estagiários.

 

 

Brasília, 08 de novembro de 2017

 

 

Augusta Gonçalves de Oliveira Dantas

Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas Subst ituta

Reguladora de Serviços Públicos

http://www.agiel.com.br


Matrícula 182118-0

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA DANTAS -
Matr.01821180, Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas da ADASA - Substituto(a), em
08/11/2017, às 10:26, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 3215093 código CRC= 26D04CD7.
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ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SAIS ÁREA 2A, Ed. AlojamentoTérreo sala 07 ‐ Bairro Setor Polícial Sul, Brasília/DF, CEP 706010‐90 

Telefone: (61) 2020‐3244 e Fax: ‐ h�p://www.enap.gov.br 
  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

  

Processo nº 04600.000689/2014‐78

Interessado: Agência de Integração Empresa Escola Ltda ‐ AGIEL

  

 

 

1.                       A ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  pessoa jurídica de direto público,
CNPJ:  00.627.612/0001‐09,  localizada  na  SAIS  ‐  Área  2A,  Brasília/DF,  CEP  70610‐900  Tel.:  (61)  2020‐
3411,  ATESTA,  para  os  devidos  fins  de  direito,  que  a  empresa  AGÊNCIA  DE  INTEGRAÇÃO  EMPRESA
ESCOLA LTDA  inscrita no CNPJ 01.406.617/0001‐74,  situada na Praça Padre  José Pereira Coelho, nº132
sala  406,  Centro,  na  cidade  de  Pará  de  Minas‐MG,  vem  prestando  os  serviços  de  intermediação  de
estágios,  na  condição  de  agente  de  integração,  cumprindo  pontualmente  com  todas  as  obrigações
contratuais  desde  29  de  agosto  de  2014,  realizando  a�vidades  como:  recrutar,  pré‐selecionar  e
encaminhar  estudantes,  preparar  todos  os  documentos  relacionados  ao  estágio,  cobertura  securitária
dos estagiários e o acompanhamento da situação escolar, sendo que até a presente data, não há nenhum
fato que a desabone comercial ou tecnicamente.

2.                     Atestamos ainda que o referido Agente de Integração possui um sistema informa�zado,
para gestão de programas de estágio, que contempla a emissão de Termos de Compromisso de Estágio,
Termos Adi�vos, Documentos de Rescisão, Comprovantes de Recesso, Avisos de Vencimento de Estágio,
Avisos  para  Agendamento  de  Recesso,  Relatórios  de  Acompanhamento  e  Alocação,  auxiliando  no
gerenciamento, em média, de 48 (quarenta e oito) estagiários simultaneamente.    

 

 

 

               Engrácia Maria Nóbrega da Silva                                                               Maria Inês de Mello Espínola
Dias                                 

 Técnico de Nível Superior                                                                    Coordenadora‐Geral de Gestão de Pessoas
 
 
 
 

Camile Sahb Mesquita
  Diretora de Gestão Interna 

Documento assinado eletronicamente por Engrácia Maria Nóbrega da Silva, Técnico(a) de Nível
Superior (TNS), em 26/07/2016, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04
de agosto de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Inês de Mello Espínola Dias, Coordenador(a)‐Geral
de Gestão de Pessoas, em 26/07/2016, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº
9, de 04 de agosto de 2015.



Documento assinado eletronicamente por Camile Sahb Mesquita, Diretor(a) de Gestão Interna, em
27/07/2016, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.enap.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 0076998 e o código CRC 812656A4.

Referência: Processo nº 04600.000689/2014‐78 SEI nº 0076998



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 

A  SUPERINTENDÊNCIA  REGIONAL  DA  POLÍCIA  RODOVIÁRIA  FEDERAL  EM
MINAS  GERAIS,    pessoa  jurídica  de  direto  público,  CNPJ:  00.394.494/011090,  localizada  na  Praça
Antônio Mourão Guimarães, Nº  100, Bairro: Cidade  Industrial, Contagem   MG, Tel.:  (31)  30645333,
ATESTA,  para  os  devidos  fins  de  direito,  que  a  empresa  AGÊNCIA  DE  INTEGRAÇÃO  EMPRESA
ESCOLA LTDA inscrita no CNPJ 01.406.617/000174,  situada na Praça Padre José Pereira Coelho,132
sala  406,  Centro,  na  cidade  de  Pará  de  MinasMG,  vem  prestando  os  serviços  de  intermediação  de
estágios,  na  condição  de  agente  de  integração,  para  o  desenvolvimento  de  estágio  educativo  escolar,
cumprindo  pontualmente  com  todas  as  obrigações  contratuais  desde  01  de  maio  de  2012,  realizando
atividades  como:  recrutar,  préselecionar  e  encaminhar  estudantes,  preparar  todos  os  documentos
relacionados  ao  estágio,  cobertura  securitária  dos  estagiários  e  o  acompanhamento  da  situação  escolar,
sendo que até a presente data, não há nenhum fato que a desabone comercial ou tecnicamente.
                                        Atestamos  ainda  que  o  referido  Agente  de  Integração  possui  um  completo  sistema
informatizado, para gestão de programas de estágio, que contempla a emissão de Termos de Compromisso
de Estágio, Termos Aditivos, Documentos de Rescisão, Comprovantes de Recesso, Avisos de Vencimento
de Estágio, Avisos para Agendamento de Recesso, Relatórios de Acompanhamento e Alocação, auxiliando
no gerenciamento de 83 (oitenta e três) estagiários simultaneamente.
 
 
Dalva Lúcia Gonçalves de Andrade Teixeira
Gestora do contrato de estágio

Documento assinado eletronicamente por DALVA LUCIA GONCALVES DE ANDRADE TEIXEIRA, Policial
Rodoviário Federal, em 22/08/2016, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200‐2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto
Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Norma翼va Nº 61‐
DG, de 13 de novembro de 2015.

A auten翼cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.prf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2617943 e
o código CRC 8B883E53.

Referência: Processo nº 08656.098359/2016‐81 SEI nº 2617943

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2617943&crc=8B883E53


012406/15-00.08

PODER JUDICIÁRIO  
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

PRSTM/DIREG/DIRAD/COLIC/SECOT 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa AGÊNCIA
DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA – AGIEL, registrada no CNPJ/MF sob o nº
 01.406.617.0001/74, com sede na Praça Padre José Pereira Coelho nº 132, Sala 406, Pará de Minas, MG,
CEP: 35660-015, vem prestando a este Órgão, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº
13/2016, Processo nº 12/2016, Nota de Empenho nº 2017NE000222, de 02/01/2017, os serviços de
intermediação de estágios na condição de Agente de Integração, realizando atividades como:
recrutamento, pré-seleção e encaminhamento de estudantes, preparação de todos os documentos
relacionados ao estágio, inclusão dos estagiários na cobertura securitária, além de repasse das bolsas
auxilio e o devido acompanhamento semestral da situação escolar, que prevê 184 oportunidades de
estágios, divididas entre o Superior Tribunal Militar, sediado em Brasília-DF e as Auditorias da Primeira
Instância da Justiça Militar da União, localizadas nas cidades de: Bagé/RS, Belém/PA, Brasília/DF, Campo
Grande/MS, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Juiz de Fora/MG, Manaus/AM, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio
de Janeiro/RJ, Salvador/BA, Santa Maria/RS e São Paulo/SP.

Atestamos ainda, que até a presente data, nada consta que desabone a sua conduta em
relação aos serviços prestados.

Brasília-DF, 25 de agosto de 2017.

 

ALYSSA MARIA DE VELLOSO VIANNA GOMES
Coordenadora de Licitações e Contratos

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALYSSA MARIA DE VELLOSO VIANNA GOMES,
COORDENADOR(A) DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, em 25/08/2017, às 14:15 (horário de
Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0763098 e o código CRC FB4DA00A.

0763098v3
Setor de Autarquias Sul, Praça dos Tribunais Superiores - Bairro Asa Sul - CEP 70098-900 - Brasília - DF - http://www.stm.jus.br/ 



INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
SEPS - Quadra 713/913 Sul - Bloco D - Edifício Iphan - 2º Andar, - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70390-135

Telefone: (61) 6248 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.iphan.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 01450.901376/2017-54

Interessado: AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA

Atestamos para fins de Comprovação de Capacidade Técnica que a empresa AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA, 
CNPJ: 01.406.617/0001-74, presta serviços neste Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, CNPJ: 26.474.056/0001-71, 
atuando como prestador de serviços de agente de integração para intermediar o recrutamento de estudantes do nível médio e 
superior, com pleno atendimento às condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo I, do Edital de Pregão Eletrônico nº. 
06/2016, Contrato nº 14/2016, nada havendo que a desabone até a presente data, conforme declaração da fiscalização do 
Contrato.

Objeto: Agente de integração para intermediar o recrutamento, a pré-seleção, encaminhamento e acompanhamento de estudantes do 
nível médio e superior, candidatos a estágios no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN-Sede e demais 27 
(vinte e sete) Superintendência; sendo 200 (duzentas) vagas de estágio, distribuídas nos estados: Acre (AC); Alagoas (AL); Amapá 
(AP); Amazonas (AM); Bahia (BA); Ceará (CE); Distrito Federal (DF); Espírito Santo (ES); Goiás (GO); Maranhão (MA); Mato 
Grosso (MT); Mato Grosso do Sul (MS); Minas Gerais (MG); Pará (PA) ; Paraíba (PB); Paraná (PR); Pernambuco (PE); Piauí (PI); 
Rio de Janeiro (RJ); Rio Grande do Norte (RN); Rio Grande do Sul (RS); Rondônia (RO); Roraima (RR); Santa Catarina (SC); São 
Paulo (SP); Sergipe (SE) e Tocantins (TO).

Vigência: 12 meses, de 01/09/2016 a 01/09/2017.

Prorrogação: Primeiro Termo Aditivo – Vigência até: 01/09/2018.

Cícero Ramos de Araújo

CHEFE DE DIVISÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

COORDENAÇÃO GERAL DE LOGÍSTICA, CONVÊNIOS E CONTRATOS

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

Documento assinado eletronicamente por Cicero Ramos de Araujo, Chefe de Divisão de Contratos, em 01/12/2017, às 16:24, 
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.iphan.gov.br/autenticidade, informando o código 
verificador 0169956 e o código CRC 666F5C98.

Referência: Processo nº 01450.901376/2017-54 SEI nº 0169956

















Rua Duque de Caxias, 350 – Porto Alegre/RS – CEP 90010-280
www.tre-rs.jus.br – fornecimento@tre-rs.jus.br -Fones: (51) 3216-9480-486

Nº 12/2016
Atestamos,  para  os  devidos  fins,  que  a  empresa  Agência  de  Integração

Empresa Escola Ltda. - AGIEL, CNPJ n. 01.406.617/0001-74, estabelecida

na Praça Padre José Pereira Coelho, 132 sala 406, Centro, CEP 35660-015, na

cidade  de  Pará  de  Minas  -  MG,  presta  a  este  Tribunal,  CNPJ  n.

05.885.797/0001-75, os serviços de intermediação de estágio curricular, na

condição de Agente de Integração, de acordo com a Lei Federal nº 11.788 de

25/09/2008,  Contrato  n.  56/2014,  Processo  Administrativo  Eletrônico  n.

861/2014, totalizando 790 (setecentos e noventa) estagiários alocados em 173

(cento e setenta e três) Cartórios Eleitorais, situados em 148 (cento e quarenta

e oito) Municípios do Estado do Rio Grande do Sul.

A empresa demonstra boa capacidade técnica e presta o serviço de maneira

adequada,  não  constando  em  nossos  registros,  até  esta  data,  fato  que  a

desabone.

Porto Alegre, 7 de junho de 2016.

JOSÉ ATILIO BENITES LOPES
Coordenadoria de Material e Patrimônio.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 07/06/2016

Por: JOSE ATILIO BENITES LOPES
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO
DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Gestão de Pessoas

Atestado de Capacidade Técnica SEI-GDF n.º 2/2017 - ADASA/SGP Brasília-DF, 08 de novembro de 2017

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 

ATESTAMOS que a empresa AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA –
AGIEL,  inscrita no CNPJ 01.406.617/0001-74, situada na Praça Padre José Pereira
Coelho,132, sala 406, Centro, na cidade de Pará de Minas - MG, vem prestando os serviços de
intermediação de estágios, na condição de Agente de Integração, desde 25/05/2016,
realizando at ividades como: recrutamento, pré-seleção e encaminhamento de estudantes,
preparação de todos os documentos relacionados ao estágio, inclusão dos estagiários na
cobertura securitária, além de repasse das bolsas auxílio e o devido acompanhamento
semestral da situação escolar dos estudantes, junto à AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS,
ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ
07.007.955/0001-10, situada na ST SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília Sobreloja Ala
Norte. Cidade: BRASÍLIA/DF, CEP: 70631-970, cumprindo pontualmente com todas as
obrigações contratuais, sendo que até a presente data, não há nenhum fato que a desabone
comercial ou tecnicamente.

 

E, ainda, que a referida Agência Virtual de Estágios possui um ef iciente sistema de
Administração e gerenciamentos de programas de estágios, à distância, totalmente
informat izado, operacionalizado através do site: www.agiel.com.br, que contempla a emissão
de Termos de Compromisso de Estágio, Termos Adit ivos, Documentos de Rescisão,
Comprovantes de Recesso, Avisos de Vencimento de Estágio, Avisos para Agendamento de
Recesso, Acompanhamento de estágios, dentre outros, administrando e gerenciando
simultaneamente a quant idade de 42 (quarenta e dois) estagiários.

 

 

Brasília, 08 de novembro de 2017

 

 

Augusta Gonçalves de Oliveira Dantas

Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas Subst ituta

Reguladora de Serviços Públicos

http://www.agiel.com.br


Matrícula 182118-0

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA DANTAS -
Matr.01821180, Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas da ADASA - Substituto(a), em
08/11/2017, às 10:26, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 3215093 código CRC= 26D04CD7.
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3961-5067
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ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SAIS ÁREA 2A, Ed. AlojamentoTérreo sala 07 ‐ Bairro Setor Polícial Sul, Brasília/DF, CEP 706010‐90 

Telefone: (61) 2020‐3244 e Fax: ‐ h�p://www.enap.gov.br 
  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

  

Processo nº 04600.000689/2014‐78

Interessado: Agência de Integração Empresa Escola Ltda ‐ AGIEL

  

 

 

1.                       A ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  pessoa jurídica de direto público,
CNPJ:  00.627.612/0001‐09,  localizada  na  SAIS  ‐  Área  2A,  Brasília/DF,  CEP  70610‐900  Tel.:  (61)  2020‐
3411,  ATESTA,  para  os  devidos  fins  de  direito,  que  a  empresa  AGÊNCIA  DE  INTEGRAÇÃO  EMPRESA
ESCOLA LTDA  inscrita no CNPJ 01.406.617/0001‐74,  situada na Praça Padre  José Pereira Coelho, nº132
sala  406,  Centro,  na  cidade  de  Pará  de  Minas‐MG,  vem  prestando  os  serviços  de  intermediação  de
estágios,  na  condição  de  agente  de  integração,  cumprindo  pontualmente  com  todas  as  obrigações
contratuais  desde  29  de  agosto  de  2014,  realizando  a�vidades  como:  recrutar,  pré‐selecionar  e
encaminhar  estudantes,  preparar  todos  os  documentos  relacionados  ao  estágio,  cobertura  securitária
dos estagiários e o acompanhamento da situação escolar, sendo que até a presente data, não há nenhum
fato que a desabone comercial ou tecnicamente.

2.                     Atestamos ainda que o referido Agente de Integração possui um sistema informa�zado,
para gestão de programas de estágio, que contempla a emissão de Termos de Compromisso de Estágio,
Termos Adi�vos, Documentos de Rescisão, Comprovantes de Recesso, Avisos de Vencimento de Estágio,
Avisos  para  Agendamento  de  Recesso,  Relatórios  de  Acompanhamento  e  Alocação,  auxiliando  no
gerenciamento, em média, de 48 (quarenta e oito) estagiários simultaneamente.    

 

 

 

               Engrácia Maria Nóbrega da Silva                                                               Maria Inês de Mello Espínola
Dias                                 

 Técnico de Nível Superior                                                                    Coordenadora‐Geral de Gestão de Pessoas
 
 
 
 

Camile Sahb Mesquita
  Diretora de Gestão Interna 

Documento assinado eletronicamente por Engrácia Maria Nóbrega da Silva, Técnico(a) de Nível
Superior (TNS), em 26/07/2016, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04
de agosto de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Inês de Mello Espínola Dias, Coordenador(a)‐Geral
de Gestão de Pessoas, em 26/07/2016, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº
9, de 04 de agosto de 2015.



Documento assinado eletronicamente por Camile Sahb Mesquita, Diretor(a) de Gestão Interna, em
27/07/2016, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.enap.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 0076998 e o código CRC 812656A4.

Referência: Processo nº 04600.000689/2014‐78 SEI nº 0076998



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 

A  SUPERINTENDÊNCIA  REGIONAL  DA  POLÍCIA  RODOVIÁRIA  FEDERAL  EM
MINAS  GERAIS,    pessoa  jurídica  de  direto  público,  CNPJ:  00.394.494/011090,  localizada  na  Praça
Antônio Mourão Guimarães, Nº  100, Bairro: Cidade  Industrial, Contagem   MG, Tel.:  (31)  30645333,
ATESTA,  para  os  devidos  fins  de  direito,  que  a  empresa  AGÊNCIA  DE  INTEGRAÇÃO  EMPRESA
ESCOLA LTDA inscrita no CNPJ 01.406.617/000174,  situada na Praça Padre José Pereira Coelho,132
sala  406,  Centro,  na  cidade  de  Pará  de  MinasMG,  vem  prestando  os  serviços  de  intermediação  de
estágios,  na  condição  de  agente  de  integração,  para  o  desenvolvimento  de  estágio  educativo  escolar,
cumprindo  pontualmente  com  todas  as  obrigações  contratuais  desde  01  de  maio  de  2012,  realizando
atividades  como:  recrutar,  préselecionar  e  encaminhar  estudantes,  preparar  todos  os  documentos
relacionados  ao  estágio,  cobertura  securitária  dos  estagiários  e  o  acompanhamento  da  situação  escolar,
sendo que até a presente data, não há nenhum fato que a desabone comercial ou tecnicamente.
                                        Atestamos  ainda  que  o  referido  Agente  de  Integração  possui  um  completo  sistema
informatizado, para gestão de programas de estágio, que contempla a emissão de Termos de Compromisso
de Estágio, Termos Aditivos, Documentos de Rescisão, Comprovantes de Recesso, Avisos de Vencimento
de Estágio, Avisos para Agendamento de Recesso, Relatórios de Acompanhamento e Alocação, auxiliando
no gerenciamento de 83 (oitenta e três) estagiários simultaneamente.
 
 
Dalva Lúcia Gonçalves de Andrade Teixeira
Gestora do contrato de estágio

Documento assinado eletronicamente por DALVA LUCIA GONCALVES DE ANDRADE TEIXEIRA, Policial
Rodoviário Federal, em 22/08/2016, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200‐2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto
Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Norma翼va Nº 61‐
DG, de 13 de novembro de 2015.

A auten翼cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.prf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2617943 e
o código CRC 8B883E53.

Referência: Processo nº 08656.098359/2016‐81 SEI nº 2617943

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2617943&crc=8B883E53


012406/15-00.08

PODER JUDICIÁRIO  
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

PRSTM/DIREG/DIRAD/COLIC/SECOT 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa AGÊNCIA
DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA – AGIEL, registrada no CNPJ/MF sob o nº
 01.406.617.0001/74, com sede na Praça Padre José Pereira Coelho nº 132, Sala 406, Pará de Minas, MG,
CEP: 35660-015, vem prestando a este Órgão, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº
13/2016, Processo nº 12/2016, Nota de Empenho nº 2017NE000222, de 02/01/2017, os serviços de
intermediação de estágios na condição de Agente de Integração, realizando atividades como:
recrutamento, pré-seleção e encaminhamento de estudantes, preparação de todos os documentos
relacionados ao estágio, inclusão dos estagiários na cobertura securitária, além de repasse das bolsas
auxilio e o devido acompanhamento semestral da situação escolar, que prevê 184 oportunidades de
estágios, divididas entre o Superior Tribunal Militar, sediado em Brasília-DF e as Auditorias da Primeira
Instância da Justiça Militar da União, localizadas nas cidades de: Bagé/RS, Belém/PA, Brasília/DF, Campo
Grande/MS, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Juiz de Fora/MG, Manaus/AM, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio
de Janeiro/RJ, Salvador/BA, Santa Maria/RS e São Paulo/SP.

Atestamos ainda, que até a presente data, nada consta que desabone a sua conduta em
relação aos serviços prestados.

Brasília-DF, 25 de agosto de 2017.

 

ALYSSA MARIA DE VELLOSO VIANNA GOMES
Coordenadora de Licitações e Contratos

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALYSSA MARIA DE VELLOSO VIANNA GOMES,
COORDENADOR(A) DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, em 25/08/2017, às 14:15 (horário de
Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0763098 e o código CRC FB4DA00A.

0763098v3
Setor de Autarquias Sul, Praça dos Tribunais Superiores - Bairro Asa Sul - CEP 70098-900 - Brasília - DF - http://www.stm.jus.br/ 



INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
SEPS - Quadra 713/913 Sul - Bloco D - Edifício Iphan - 2º Andar, - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70390-135

Telefone: (61) 6248 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.iphan.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 01450.901376/2017-54

Interessado: AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA

Atestamos para fins de Comprovação de Capacidade Técnica que a empresa AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA, 
CNPJ: 01.406.617/0001-74, presta serviços neste Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, CNPJ: 26.474.056/0001-71, 
atuando como prestador de serviços de agente de integração para intermediar o recrutamento de estudantes do nível médio e 
superior, com pleno atendimento às condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo I, do Edital de Pregão Eletrônico nº. 
06/2016, Contrato nº 14/2016, nada havendo que a desabone até a presente data, conforme declaração da fiscalização do 
Contrato.

Objeto: Agente de integração para intermediar o recrutamento, a pré-seleção, encaminhamento e acompanhamento de estudantes do 
nível médio e superior, candidatos a estágios no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN-Sede e demais 27 
(vinte e sete) Superintendência; sendo 200 (duzentas) vagas de estágio, distribuídas nos estados: Acre (AC); Alagoas (AL); Amapá 
(AP); Amazonas (AM); Bahia (BA); Ceará (CE); Distrito Federal (DF); Espírito Santo (ES); Goiás (GO); Maranhão (MA); Mato 
Grosso (MT); Mato Grosso do Sul (MS); Minas Gerais (MG); Pará (PA) ; Paraíba (PB); Paraná (PR); Pernambuco (PE); Piauí (PI); 
Rio de Janeiro (RJ); Rio Grande do Norte (RN); Rio Grande do Sul (RS); Rondônia (RO); Roraima (RR); Santa Catarina (SC); São 
Paulo (SP); Sergipe (SE) e Tocantins (TO).

Vigência: 12 meses, de 01/09/2016 a 01/09/2017.

Prorrogação: Primeiro Termo Aditivo – Vigência até: 01/09/2018.

Cícero Ramos de Araújo

CHEFE DE DIVISÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

COORDENAÇÃO GERAL DE LOGÍSTICA, CONVÊNIOS E CONTRATOS

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

Documento assinado eletronicamente por Cicero Ramos de Araujo, Chefe de Divisão de Contratos, em 01/12/2017, às 16:24, 
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.iphan.gov.br/autenticidade, informando o código 
verificador 0169956 e o código CRC 666F5C98.

Referência: Processo nº 01450.901376/2017-54 SEI nº 0169956

















Rua Duque de Caxias, 350 – Porto Alegre/RS – CEP 90010-280
www.tre-rs.jus.br – fornecimento@tre-rs.jus.br -Fones: (51) 3216-9480-486

Nº 12/2016
Atestamos,  para  os  devidos  fins,  que  a  empresa  Agência  de  Integração

Empresa Escola Ltda. - AGIEL, CNPJ n. 01.406.617/0001-74, estabelecida

na Praça Padre José Pereira Coelho, 132 sala 406, Centro, CEP 35660-015, na

cidade  de  Pará  de  Minas  -  MG,  presta  a  este  Tribunal,  CNPJ  n.

05.885.797/0001-75, os serviços de intermediação de estágio curricular, na

condição de Agente de Integração, de acordo com a Lei Federal nº 11.788 de

25/09/2008,  Contrato  n.  56/2014,  Processo  Administrativo  Eletrônico  n.

861/2014, totalizando 790 (setecentos e noventa) estagiários alocados em 173

(cento e setenta e três) Cartórios Eleitorais, situados em 148 (cento e quarenta

e oito) Municípios do Estado do Rio Grande do Sul.

A empresa demonstra boa capacidade técnica e presta o serviço de maneira

adequada,  não  constando  em  nossos  registros,  até  esta  data,  fato  que  a

desabone.

Porto Alegre, 7 de junho de 2016.

JOSÉ ATILIO BENITES LOPES
Coordenadoria de Material e Patrimônio.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 07/06/2016

Por: JOSE ATILIO BENITES LOPES
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Impugnação ao Edital PE 070/2020

Para : Wanessa Oliveira Alves
<woalves@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Fwd: Impugnação ao Edital PE 070/2020

qua, 18 de nov de 2020 15:10
1 anexo

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: juridico@superestagios.com.br
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 18 de novembro de 2020 14:22:42
Assunto: Impugnação ao Edital PE 070/2020

Prezado, boa tarde.

Segue em anexo a Impugnação do PE 070/2020 do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás.

Att.,

Bruna Barroso Passos
Super Estágios
juridico@superestagios.com.br



De : juridico@superestagios.com.br
Assunto : Impugnação ao Edital PE 070/2020

Para : rjayme@tjgo.jus.br

-ImpugnaÃ§Ã£o - ExclusÃ£o das instituiÃ§Ãµes sem fins
lucrativos.pdf
439 KB 

qua, 18 de nov de 2020 14:22
1 anexo

Prezado, boa tarde.

Segue em anexo a Impugnação do PE 070/2020 do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás.

Att.,

Bruna Barroso Passos
Super Estágios
juridico@superestagios.com.br

-ImpugnaÃ§Ã£o - ExclusÃ£o das instituiÃ§Ãµes sem fins
lucrativos.pdf

 439 KB 
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL DO EDITAL DE 

LICITAÇÃO Nº 070/2020 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

GOIÁS 

  

 

Edital de Licitação nº 070/2020 

 

 

       

  

 

SUPER ESTÁGIOS LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o n°11.320.576/0001-52, estabelecida na Praia do Flamengo, 66, 

Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, neste ato representada pela sua sócia e advogada, 

Poliana Modenesi Ferraz, brasileira, casada, inscrita na OAB-ES sob o n° 17.938, 

legalmente constituída na forma dos seus atos constitutivos, vem à presença de 

Vossa Senhoria e digna Equipe de Apoio, tempestivamente, com fundamento no 

artigo 41, § 1º e § 2º da Lei nº 8.666/1993, interpor  

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

  

pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas:  

  

  

 

 



  

 www.superestagios.com.br  
  

  

 

 

1. DOS FATOS   

  

Foi publicado o Edital do Eletrônico nº 070/2020 pelo Tribunal de Justiça 

de Goiás, representado neste ato por seu Pregoeiro Oficial, com a realização do 

referido certame no dia 20/11/2020, às 8 horas, tendo o respectivo Pregão 

como objeto a contratação, de empresa que tenha como objeto social o 

desenvolvimento de atividades que promovam a interação entre escolas e 

empresas, para o gerenciamento de programas de estágio, realizando 

recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e administração das 

atividades de estágio remunerado, para atender as necessidades do Poder 

Judiciário do Estado de Goiás, conforme condições, quantidades e 

especificações contidas no Edital e seus anexos. 

 

O objetivo da presente impugnação é a retificação do item 15 que não 

veda a participação de instituições sem fins lucrativos na licitação em questão.   

  

2. DA ADMISSIBILIDADE   

  

O artigo 41 da Lei nº 8.666/1993 que institui as normas para licitações e 

contratos da Administração Pública, prevê, o prazo legal para interposição da 

impugnação pelo licitante em seu §1º, in verbis:  

 

Artigo 41. (omissis)   
§1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 
licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração 
julgar e responder à impugnação em até 3 três dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113.  



  

 www.superestagios.com.br  
  

  

  

Acrescenta o Decreto 5.450/2005 em seu artigo 18:   

Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da 
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório 
do pregão, na forma eletrônica.   

  

Não resta qualquer dúvida que o Impugnante é parte legítima para 

apresentar a presente Impugnação, e o faz tempestivamente, devendo a 

presente ser recebida pelo Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio para que, na 

forma da lei, seja processada e julgada, produzindo seus efeitos para o Edital de 

Licitação do Pregão Eletrônico nº 070/2020.  

  

3. DO DIREITO   

 

O item 15 do Edital nº 070/2020, ao não vedar a participação de 

instituições sem fins lucrativos, contrapõe expressamente o mandamento 

constitucional da observância ao princípio da igualdade de condições aos 

concorrentes nos procedimentos licitatórios disposto no art. 37, XXI da CF/88, 

in verbis: 

Art. 37. (omissis)   
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências 
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. (grifo nosso) 

 

Tal princípio, visa ofertar iguais oportunidades ao que desejam contratar 

com a Administração Pública. O procedimento licitatório possui duplo objetivo: 

propiciar a Administração Pública a possibilidade de realizar o melhor negócio e 

https://jus.com.br/tudo/processo
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simultaneamente, assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem 

em igualdade de condições. 

 

Como sabido, as entidades sem fins lucrativos gozam de benefícios fiscais 

não extensivos às demais instituições de direito privado, o que implica em 

flagrante vantagem na disputa por um contrato público, e assim, contrariando 

diretamente o princípio supramencionado. 

 

Nesse sentido, considerando que o certame prezará pelo critério do 

menor preço, as entidades sem fins lucrativos, a partir dos seus benefícios 

fiscais, irão cotar os preços mais baixos para os seus serviços, limitando-os tão 

somente ao custo operacional. Assim, os demais concorrentes se encontram em 

extrema desigualdade na competição pois nunca irão alcançar os mesmos 

valores nas propostas.  

 

A correta aplicação desse princípio, em caso de permitir a participação de 

instituições sem fins lucrativos em certames licitatórios, criaria um impasse 

insanável em termos administrativos, uma vez que exigiria do Edital a prévia 

especificação de condições compensatórias diante da mera hipótese de que 

uma dessas instituições viessem a ser licitantes.  

 

Sabemos que, o Direito Administrativo permite o tratamento 

diferenciado dos concorrentes na disputa licitatória apenas e tão somente nos 

seguintes casos: Quando a discriminação for pertinente ou relevante em virtude 

do objeto do contrato; Para assegurar margem de preferência para produtos e 

serviços nacionais (art. 3º, §§ 5º a 12, Lei 8.666/1993); Para se dar preferência 

à aquisição de bens e serviços de informática e automação produzidos por 
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empresas de capital nacional (art. 3º da Lei nº 8248/1991);  Para definição de 

critérios de desempate; Para benefício das microempresas e empresas de 

pequeno porte; Ou para a proteção ao meio ambiente. 

 

É evidente que nenhum desses casos se aplica ao procedimento em 

questão, não havendo, portanto, nenhuma justificativa para que não haja 

isonomia na disputa pelo contrato.  

 

No bojo infraconstitucional, a Lei nº 8.666/1993 em seu art. 3º, § 1º, 

inciso I, também veda aos agentes públicos a criação de cláusulas que frustrem 

o caráter competitivo das licitações. In verbis: 

Art. 3o (omissis)   
§ 1o É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 
o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 
outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico 
objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo 
e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (grifo nosso) 

 

Ainda que inexista quaisquer dessas determinações na Lei nº 

10.520/2002 que institui o pregão – modalidade escolhida no presente certame 

–, sabemos que o art. 9º da mesma lei estabelece a aplicação subsidiária da Lei 

nº 8.666/1993, e que, todo o ordenamento jurídico, obrigatoriamente, deve 

estar em conformidade com a Constituição Federal. 

 

A permissão da participação das entidades sem fins lucrativos no certame 

deixa de observar a disposição contida no parágrafo único ao art. 12 da 

Instrução Normativa nº 05/2017 da SEGES. Saliente-se, em primeiro lugar, que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
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a referida Instrução Normativa é norma oriunda da União, mais especificamente 

do Ministério da Economia, in verbis:  

  
Art. 12. (omissis)   
Parágrafo único. Considerando-se que as instituições sem fins 
lucrativos gozam de benefícios fiscais e previdenciários específicos, 
condição que reduz seus custos operacionais em relação às pessoas 
jurídicas ou físicas, legal e regularmente tributadas, não será 
permitida, em observância ao princípio da isonomia, a participação 
de instituições sem fins lucrativos em processos licitatórios 
destinados à contratação de empresário, de sociedade empresária 
ou de consórcio de empresa. (grifo nosso) 

   

As Instruções Normativas são atos administrativos que visam disciplinar 

a execução de determinada atividade a ser desempenhada pelo Poder Público. 

Têm por finalidade detalhar com maior precisão o conteúdo de determinada lei 

presente no ordenamento jurídico pátrio.   

 

A leitura do dispositivo deixa evidente que a União, ao emitir a Instrução 

Normativa nº 05/2017 da SEGES reconhece plenamente que a participação de 

instituições sem fins lucrativos fere diretamente o princípio da isonomia.  

 

Assim, verifica-se que os pregoeiros não podem afastar a aplicação das 

normas contidas nas Instruções Normativas, sob pena de serem 

responsabilizados judicialmente pelos os prejuízos decorrentes de seus atos.  

 

Isto posto, observa-se também a flagrante contrariedade ao princípio da 

legalidade. Ao pregoeiro cabe fazer tão somente o que a lei ordena, e no 

presente caso, a lei é clara e precisa quanto à proibição da participação das 

instituições sem fins lucrativos nos procedimentos licitatórios.    

 

 

https://dicionariodireito.com.br/poder-publico
https://dicionariodireito.com.br/poder-publico
https://dicionariodireito.com.br/poder-publico
https://dicionariodireito.com.br/ordenamento-juridico
https://dicionariodireito.com.br/ordenamento-juridico
https://dicionariodireito.com.br/ordenamento-juridico
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A norma é taxativa e a mera interpretação gramatical é apta a trazer o 

sentido da norma para o mundo dos fatos, no sentido de que não será 

permitida, em observância ao princípio da igualdade na competição, a 

participação de tais instituições em processos licitatórios.   

  

Portanto, incorreu em erro o pregoeiro quando não proibiu 

expressamente a participação das mesmas neste procedimento licitatório ou 

ao menos a previu condições compensatórias que viabilizassem a 

possibilidade de sua participação em situação equivalente aos demais 

competidores. 

 

Vale salientar que a Instrução Normativa 02/2008 do Ministério do 

Planejamento, dispôs em seu art. 5º que seria possível a participação das 

instituições sem fins lucrativos em licitações, desde que no estatuto e objetivos 

sociais estivessem de acordo com o objeto contratado.  

 

A partir disso, sabemos que os objetivos sociais dessas instituições estão 

elencados no art. 1º da Lei nº 9.637/98, e se relacionam com as seguintes 

funções: O exercício de atividades dirigidas ao ensino; A pesquisa científica, O 

desenvolvimento tecnológico, A proteção e preservação do meio ambiente, e 

por fim; A cultura e a saúde.  

 

É forçosa a interpretação de que o objeto do certame em questão se 

qualifica como atividade dirigida ao ensino, uma vez que o objeto do 

procedimento no item 1 do Edital em questão é a contratação de empresa 

agente de integração de estágios, e não de uma instituição de ensino em si.  
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Nesse sentido, as organizações sociais de pronto não podem participar 

da presente licitação pois não contemplam em seu estatuto as atividades 

descritas no objeto da licitação, e mesmo se contemplassem, deveriam 

executar seus serviços de forma gratuita, em regime de parceria com o Poder 

Público. 

 

A participação de instituições sem fins lucrativos em licitações desvirtua 

os delineamentos traçados pelo ordenamento jurídico para esse tipo de 

entidade. As organizações sociais são criadas para atender ao interesse público 

mediante a prestação de serviços de cunho social, e não para fornecer bens e 

serviços para a Administração Pública. 

 

Não obstante, devemos salientar que as licitações possuem caráter 

mercantil, o que, por si só, já afastaria a participação das instituições sem fins 

lucrativos de quaisquer certames, eis que, como se depreende da própria 

nomenclatura, estas não têm fins lucrativos.  

 

Com isso, vê-se que se as instituições sem fins lucrativos não devem 

participar de processos licitatórios, pois contam com proteções estatais 

demasiadamente robustas.  

  

Desde a publicação da Instrução Normativa nº 05/2017, as licitações 

federais, já vem excluindo as instituições sem fins lucrativos de seus certames. 

A título de exemplo, dentre muitos, pode-se citar o Edital do Pregão Eletrônico 

da Licitação do Ministério da Justiça, que proibiu a participação das instituições 

sem fins lucrativos.   
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A inclusão das instituições sem fins lucrativos fulmina qualquer 

possibilidade de todas as empresas participarem do certame em igualdade de 

condições.   

 

Ressalte-se, ainda, que consta na minuta padrão disponibilizada pela  

Advocacia Geral da União (AGU), em seu sitio eletrônico 

(http://www.agu.gov.br/unidade/modeloslicitacoes), a vedação da 

participação de entidades sem fins lucrativos nos processos licitatórios, na 

forma do art. 12, parágrafo único da Instrução Normativa 05/2017.   

  

Os modelos são voltados para uso de toda a administração pública do 

Poder Executivo. No entanto, também são utilizados como parâmetro pelos 

demais poderes da União, bem como pelas demais esferas da federação.    

  

Saliente-se por fim que, o Acordão do TCU é claro no sentido que é 

admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 

5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram 

entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder 

Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante 

apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.  

 

Assim, somente quando há contrato de gestão firmado entre a instituição 

sem fim lucrativo a Administração Pública, elas podem participar das licitações. 

Afora isso, é vedada expressamente a participação de instituições sem fins 

lucrativos nos processos licitatórios com fins mercantis.    

 

http://www.agu.gov.br/unidade/modeloslicitacoes
http://www.agu.gov.br/unidade/modeloslicitacoes
http://www.agu.gov.br/unidade/modeloslicitacoes
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Dessa forma, requer seja acolhido o pedido de impugnação, vedando a 

participação das instituições sem fins lucrativos do presente processo licitatório, 

pois do contrário, feriria a Instrução Normativa nº 05/2017 e os princípios 

constitucionais aplicáveis às licitações, em especial, o princípio da isonomia, 

condição sine qua non, para uma disputa justa e equilibrada entre os licitantes, 

não restando outra alternativa ao Impugnante, senão a via judicial.   

  

Por conseguinte, excluindo a participação das instituições sem fins 

lucrativos do presente certame, necessária se faz retificação do item 15 do 

edital, incluindo as instituições sem fins lucrativos nos seus subitens.  

   

4. DOS REQUERIMENTOS  

  

Ante o exposto, requer o conhecimento desta Impugnação, julgando-a 

totalmente procedente para retificar o edital de licitação de Pregão Eletrônico 

nº 070/2020, excluindo da participação deste processo licitatório as instituições 

sem fins lucrativos, e por consequência retificando o item 15 do edital, incluindo 

as instituições sem fins lucrativos nos seus subitens.  

 

Nestes Termos,  pede Deferimento.   

 

Rio de Janeiro/RJ, 18 de novembro de 2020.  

 



Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processos nº : 202003000220653
Referência : Pregão Eletrônico nº 070/2020
Objeto : Contratação de empresa para o gerenciamento de programas de
estágio,  realizando  recrutamento,  seleção,  treinamento,  acompanhamento  e
administração das atividades de estágio remunerado, visando atender as necessidades
do Poder Judiciário do Estado de Goiás
Assunto      : Impugnações

DOS FATOS

Trata-se  da  análise  das  impugnações  interpostas  pelas  empresas  AGIEL  –
AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA EPP  e  SUPER ESTÁGIOS
LTDA EPP,  ambas  já  qualificadas  nos  autos,  ao  edital  nº  057/2020,  na  modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto a
contratação, de empresa que tenha como objeto social o desenvolvimento de atividades
que  promovam  a  interação  entre  escolas  e  empresas,  para  o  gerenciamento  de
programas de estágio, realizando recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento
e administração das atividades de estágio remunerado, para atender as necessidades do
Poder Judiciário do Estado de Goiás, ante as supostas irregularidades presentes no edital
de convocação.

DAS RAZÕES DAS IMPUGNANTES

Serão elencados aqui, face à exiguidade de tempo, apenas os tópicos elencados
nas impugnações tendo em vista ser desnecessário a repetição de toda a argumentação.

AGIEL  –  AGÊNCIA  DE  INTEGRAÇÃO  EMPRESA  ESCOLA  LTDA  EPP  (1ª
IMPUGNANTE)

Alega, após análise do ato convocatório, que o mesmo restringe a competitividade
no certame face a exigência de caráter restritivo geográfico ao exigir no subitem 3.1.1.1
do  termo  de  referência  que  empresas  não  estabelecidas  no  Município  de  Goiânia,
deverão apresentar  declaração de capacidade de instalação de estrutura destinada a
consecução do objeto  da  licitação no prazo de 30 (trinta)  dias  após a  assinatura  do
contrato  para  início  dos  serviços  de  recrutamento,  seleção  pública  e  contratação  de
estagiários.
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Requer ao fim a alteração do ato convocatório sugerindo o texto a ser publicado
com  a  inclusão  da  participação  das  agências  virtuais  de  estágios  que  detenham,
comprovadamente, estrutura necessária para administração de estágios à distância.

SUPER ESTÁGIOS LTDA EPP (2ª IMPUGNANTE)

A segunda impugnante alega que o edital, ao permitir a participação de entidades
sem fins lucrativos, gerou desigualdade de condições em relação às demais concorrentes.

Entendendo  não  ser,  no  Direito  Administrativo,  um  dos  casos  que  admite
tratamento diferenciado, não existindo nenhum motivo para que não haja isonomia na
disputa pelo contrato.

Requer seja acolhido o pedido, vedando a participação de instituições sem fins
lucrativos com a consequente alteração do item 15 do ato convocatório.

APRECIAÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES

Após apreciar as razões apresentadas tem-se que:

Preliminarmente,  por  se  tratar  de  tema  técnico,  o  assunto  foi  encaminhado  à
Diretoria  de  Recursos  Humanos,  unidade  gestora,  que  apresentou  as  seguintes
considerações:

Dentre  os  serviços  vinculados  ao  agente  de  integração  está  o  de  realizar  o
processo seletivo, emitir os respectivos termos, bem como as demais exigências previstas
no Termo de Referência, demonstrando, dessa forma que a relação de estágio ocorre
entre estudante, instituição de ensino, agente integrador e este Tribunal de Justiça, o que
já evidencia a necessidade de inúmeras providências, as quais, pelo seu caráter, serão
melhores executadas de forma presencial. 

O objeto da licitação foi definido conforme conveniência administrativa deste Poder
Judiciário,  considerando,  principalmente,  o  elevado  número  de  estagiários  a  serem
contratados, num total aproximado de 2.000 (dois mil) estudantes, que desempenharão
atividades  neste  órgão,  em  fiel  observância  aos  demais  princípios  da  Administração
Pública. 

A não existência de uma unidade física do agente integrador de modo acessível
aos  estagiários  resultaria  numa provável  transferência  de  questões burocráticas  e  de
logística ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Os contatos dos estagiários dar-se-ia,
quase que exclusivamente, com a Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor, ora
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designada  como  Fiscal  Técnico,  do  referido  contrato.  No  entanto,  essa  unidade  não
dispõe de estrutura suficiente e tampouco de servidores para o desenvolvimento de tais
atividades,  atividades  essas,  próprias  do  agente  integrador.  Cita-se  como  exemplo  a
necessidade de impressão de documentos e procedimentos relacionados às assinaturas,
em vias físicas, dos Termos de Compromisso de Estágio, entrega de crachás e de folhas
de frequências. 

Assim,  diante  da  complexidade  envolvida  na  relação  de  estágio,  somada  à
realidade cultural e econômica dos estudantes, a qualidade de orientação a ser prestada
pelo agente de integração aos estagiários será limitada, caso a solução de ocorrências e
o efetivo acesso ao agente integrador se dê apenas pela internet ou telefone. 

Foi possível registrar, no exercício de 2020, face a pandemia do CORONA VIRUS,
período em que o Poder Judiciário processou seus trabalhos de forma extraordinária, via
teletrabalho. Onde foram registradas dificuldades encontradas por alguns estagiários no
desenvolvimento das atividades, muitos por falta de acesso à internet. Sendo assim, a
Administração não pode alijar os estudantes menos privilegiados das oportunidades de
desempenho  de  suas  atividades,  um  dos  motivos  ensejadores  da  necessidade  da
existência de uma unidade física local. Tal exigência visa garantir a eficácia do processo
seletivo de estudantes criando condições iguais de acesso às vagas de estágios ou, no
mínimo, proporcionando uma orientação mais precisa durante a vigência contratual.

A alegação  da  impugnante  de  que  a  exigência  mencionada  no  item  3  e  nos
subitens 3.1 e 3.1.1.1, se revelam desnecessárias tendo em vista que diversas empresas
situadas  em  diferentes  localidades  do  país,  possuem,  comprovadamente,  estruturas
tecnológicas, bastantes funcionais, ágeis e eficientes, suficientes para a prestação dos
serviços de integração de estágio à distância rigorosamente de acordo com a Lei Federal
11.788 de 25/09/2008 não cria  nenhum óbice  visando impedir  a  livre  concorrência,  a
ampliação da competitividade ou a igualdade entre os interessados, e sim a busca de
serviços que atendam as necessidades do Órgão.

Quanto ao princípio da isonomia, conforme decisão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, proferida em sede de Mandado de Segurança, deve ser interpretado de modo
sistêmico, a saber:

A licitação,  procedimento  anterior  ao  contrato  administrativo,  tem  como
princípio basilar a vinculação ao instrumento convocatório, que é lei interna
do próprio certame e, por isso,  deve ser cumprido em sua totalidade. É
através  dele  que  ficam  estabelecidas  as  regras  para  o  posterior
cumprimento do contrato. Faltante um item exigido pelo edital, inabilita-se o
proponente.  [...]  O princípio da isonomia deve ser interpretado de forma
sistêmica  ao  princípio  da  vinculação  do  edital,  pois  este  estabelece  as
regras do certame e aquele  garante,  dentro da própria licitação, a justa
competição entre os concorrentes. A isonomia não deve ser tratada única e
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exclusivamente como direito dos licitantes, mas também como um conjunto
de deveres e limitações impostas pelo próprio edital" (MS n. 98.008136-0,
Rel. Des. Volnei Carlin, j. 14/8/02).

Ressalta-se que o suporte físico e pessoal aos estagiários, com a possibilidade de
atendimento direto e presencial,  com a finalidade de ampará-los nas situações que se
fizerem  necessárias,  isentará  o  estudante  de  eventuais  gastos  possibilitando  maior
eficiência  na  relação  entre  o  estudante/estagiário  e  o  Poder  Judiciário  do  Estado  de
Goiás.

A previsão contida no item 3.1.1.1 do Termo de Referência, acerca da instalação
de estrutura destinada à consecução do objetivo proposto, busca garantir o atendimento
presencial  junto  aos  demais  canais  não  presenciais,  visando  ampliar  o  acesso  dos
estudantes,  sem  qualquer  restrição  ou  limitação,  dado  eventuais  impossibilidades  de
acesso virtual, consideradas, dentre elas, condições socioeconômicas e físicas.

Importante  ressaltar  que  a  Instrução  Normativa  nº  5,  de  26  de maio  de  2017,
dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o
regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica
e fundacional. Nesse sentido, observa-se que este Tribunal de Justiça não está vinculado
aos regramentos da mencionada Instrução Normativa.

Diante do exposto, e das alegações apresentadas pela impugnante, observa-se
que não há ilegalidade, não há restrição à competitividade, muito menos “graves indícios
de  direcionamento”  por  questões  geográficas,  conforme  alegado, sendo  aberta  a
participação de qualquer empresa e a livre apresentação de propostas pelos licitantes
interessados  em  fornecer  o  objeto  licitado,  salvo  as  empresas  impedidas  de  licitar
conforme previsto em lei e nos itens e subitens deste edital.

Importante destacar que o a alínea ‘a’ do item 15 deste certamente prevê que estão
impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que não possuam,
em seu objeto social, a faculdade para prestação dos serviços objetos desta licitação e,
desse modo, tendo qualquer licitante a faculdade de prestação de tais serviços em seu
contrato social, não há se falar em impedimento, não há se falar em vedação genérica à
participação de entidades sem fins lucrativos.

As normas das licitações públicas devem ser interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não haja o comprometimento do interesse da
Administração e da finalidade da contratação. 

Oportuno  ressaltar  que  os  órgãos  abaixo  relacionados  decidiram,  em sede  de
impugnação, de modo similar à manifestação ora apresentada:

- Ministério Público do Estado de Goiás – Edital de Licitação nº 096/2020;
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

- Defensoria Pública do Estado do Paraná – Pregão Eletrônico nº 009/2019;
- Tribunal de Contas do Distrito Federal – Pregão Eletrônico nº 17/2018 – Processo

TCDF nº 14.986/2018-e;
-  Companhia  Nacional  de  Abastecimento  –  Pregão  Eletrônico  nº  01/2020  –

Processo 21201.000064/2019-32.

Cumpre ressaltar o desconhecimento das impugnantes acerca da competência do
Pregoeiro ou da Comissão Permanente de Licitação. A título de informação, os Pregoeiros
e a CPL somente realizam a parte externa da licitação, ou seja, não são responsáveis
pelas exigências contidas no edital e tampouco pela sua confecção. Daí desnecessário se
faz as inúmeras tentativas de ameaças utilizando de informações acerca das possíveis
penalidades constantes da lei, no caso de atuação de forma irregular.

CONCLUSÃO

Conhece  o  Pregoeiro  das  impugnações  apresentadas  por  considerá-las
tempestivas e, pelas  razões retromencionadas, decide  pela manutenção das exigências
constantes do edital pois totalmente compatíveis com o disposto nas Leis 8.666/1993 e
10.520/2002.

Goiânia, 19 de novembro de 2020.

Rogério Jayme
Pregoeiro
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