
De : Valeria Martins Rodrigues
<vmrodrigues@tjgo.jus.br>

Assunto : Fwd: Pedidos de Esclarecimento - Pregão
Eletrônico 70/2020.

Para : rjayme@tjgo.jus.br
Cc : woalves@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Fwd: Pedidos de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 70/2020.

qui, 19 de nov de 2020 17:48
1 anexo

Boa tarde, Rogério Jayme!

Segue abaixo as respostas dos esclarecimentos solicitados.

1)      O presente edital prevê a contratação de estudantes matriculados em cursos de Pós Graduação. Contudo
temos observado que muitos cursos de pós graduação não preveem, no projeto pedagógico, a possibilidade de
realização do estágio por esses estudantes. Como agente de integração pode ser responsabilizado civilmente
por indicar estagiários para a realização de a�vidades não compa�veis com a programação curricular
estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou ins�tuições para as quais não
há previsão de estágio curricular, conforme § 3 do Art. 5° da lei 11.788, solicitamos que seja estabelecido no
edital, uma condição que preserve a vencedora do certame, acerca de impossibilidade de formalização do
Termo de Compromisso de Estágio, nos casos em que as ins�tuições de Ensino não preverem a realização de
estágio  no Projeto Pedagógico do Curso de Pós Graduação.
R= De acordo com o parágrafo 1º do art. 1º da Lei 11.788, a contratação
de estudantes de pós graduação sem a previsão do estágio no PPC
(Projeto Pedagógico do Curso) o Poder Judiciário do Estado de Goiás
poderá aplicar “advertência” para o Agente de Integração.
 
2)      A escolha do material a ser u�lizado na confecção dos crachás dos estagiários  ficará a critério do agente
de integração? Em caso nega�vo favor especificar o material que devera ser u�lizado.
R= Sim, (material utilizado: papel couchê com cordinha personalizada e
capinha de plástico).
O Agente de integração encaminha as informações e solicita autorização
para confecção dos crachás.
 
3)      Quem será o responsável por atestar a frequência dos estagiários?
R= Diretora de Recursos Humanos e Diretora da Divisão de Alocação e
Atendimento ao Servidor.
 
4)      A apuração da frequência poderá ser realizada de forma eletrônica, conforme ferramenta disponibilizada
pelo agente de integração? Nesse caso o agente de integração fica dispensado de arquivar as frequências em
papel?



R= Sim. Fica a critério do Agente de Integração a forma de apuração e
controle da frequência.
 
5)      Como deve funcionar esse fundo de assistência ao estagiário? Quem definirá os critérios para u�lização
de fundo? Solicitamos que esse fundo, de caráter extremamente genérico, seja subs�tuído  por um seguro de
despesas médico hospitalares, que possui regulamentação legal e que cumpre a mesma finalidade do citado
fundo.
R= Sim, o fundo poderá ser substituído por um seguro de despesas
médicas desde que cubra as seguintes despesas decorrentes do
atendimento médico hospitalar em casos de acidentes dos estagiários,
sendo estes valores repassados os estagiários acidentados.
 
6)      O item 3.1.2.2 prevê que os treinamento para atender aos estagiários serão presenciais ou à
distância, à critério da administração. Da mesma forma o item 3.3.1 estabelece que Deverá ser realizado
processo sele�vo na modalidade presencial ou à distância, a critério da
administração, que atenda à necessidade de estágio de todas as Comarcas do Poder Judiciário do
Estado e do Tribunal de Jus�ça. Nota- se que em ambos os itens há uma evidente e grave DEFINIÇÃO
IMPRECISA das obrigações da contratada.
R= A realização do treinamento na modalidade presencial ou à distância
se e pelo fato de facilitar a participação dos estudantes, uma vez que a
contratada não possui unidade física em todas as comarcas, o que
dificultaria a realização dos treinamentos totalmente presenciais no
interior.
Pertinente ao processo seletivo, a opção da modalidade presencial seria
para selecionar melhor os candidatos inscritos, tendo em vista que na
modalidade à distância temos um quantitativo expressivo de candidatos,
porém, com o nível escolar muito abaixo do esperado.
 
Como deve ser se conhecimento desse Tribunal, a realização de um treinamento presenciais é bem mais
oneroso que um treinamento realizado de forma on-line. Quando falamos de processos sele�vos,  a diferença
de custos é exorbitante. Assim solicitamos  que seja definido, previamente, e não posteriormente e a critério
da contratante,  de que forma os treinamentos e os processos sele�vos serão realizados. Essa definição é de
extrema importância já que impacta diretamente na formação dos preços.
 
7) De acordo com a Lei nº 8.666/1993, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contratação �ver
natureza divisível. Levando-se em consideração que o edital prevê a prestação de dois �pos de serviços
dis�ntos: 1) Seleção Pública com aplicação de prova e 2) Contratação de Agente de Integração, e esses podem
ser executadas por empresas com especialidades próprias, o que poderiam gerar uma grande economia de
recursos públicos ao aumentar o leque de licitantes, por que essa comissão de licitação não realizou o
parcelamento do objeto?
R= Não se tratam de dois serviços distintos, motivo pelo qual não existe
obrigatoriedade de parcelamento.

att,
Valéria Martins Rodrigues

Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor
Diretoria de Recursos Humanos



(62) 3216-2951

De: "Wanessa Oliveira Alves" <woalves@tjgo.jus.br>
Para: "Valeria Martins Rodrigues" <vmrodrigues@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 19 de novembro de 2020 13:27:53
Assunto: Fwd: Pedidos de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 70/2020.

Wanessa Oliveira Alves
Assessora Técnico Administrativo
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "woalves" <woalves@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 18 de novembro de 2020 17:02:16
Assunto: Fwd: Pedidos de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 70/2020.

Boa tarde!

Favor responder aos esclarecimentos que forem pertinentes à Diretoria de
Recursos Humanos. enviando as respostas para este Pregoeiro, no prazo de 24
horas.

Atenciosamente,

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

De: licitacoes@agiel.com.br
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 18 de novembro de 2020 16:56:42
Assunto: Pedidos de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 70/2020.



Prezada Comissão de Licitações, boa tarde!
Gostaríamos de solicitar os seguintes pedidos de esclarecimentos em relação ao
Pregão Eletrônico 70/2020:
 

1)      O presente edital prevê a contratação de estudantes matriculados em
cursos de Pós Graduação. Contudo temos observado que muitos cursos de
pós graduação não preveem, no projeto pedagógico, a possibilidade de
realização do estágio por esses estudantes. Como agente de integração
pode ser responsabilizado civilmente por indicar estagiários para a
realização de atividades não compatíveis com a programação curricular
estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em
cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular,
conforme § 3 do Art. 5° da lei 11.788, solicitamos que seja estabelecido no
edital, uma condição que preserve a vencedora do certame, acerca de
impossibilidade de formalização do Termo de Compromisso de Estágio, nos
casos em que as instituições de Ensino não preverem a realização de
estágio  no Projeto Pedagógico do Curso de Pós Graduação.
 

2)      A escolha do material a ser utilizado na confecção dos crachás dos
estagiários  ficará a critério do agente de integração? Em caso negativo
favor especificar o material que devera ser utilizado.
 

3)      Quem será o responsável por atestar a frequência dos estagiários?
 

4)      A apuração da frequência poderá ser realizada de forma eletrônica,
conforme ferramenta disponibilizada pelo agente de integração? Nesse caso
o agente de integração fica dispensado de arquivar as frequências em
papel?
 

5)      Como deve funcionar esse fundo de assistência ao estagiário? Quem
definirá os critérios para utilização de fundo? Solicitamos que esse fundo,
de caráter extremamente genérico,   seja substituído  por um seguro de
despesas médico hospitalares, que possui regulamentação legal e que
cumpre a mesma finalidade do citado fundo.
 

6)      O item 3.1.2.2 prevê que os treinamento para atender aos estagiários
serão presenciais ou à distância, à critério da administração. Da
mesma forma o item 3.3.1 estabelece que Deverá ser realizado processo
seletivo na modalidade presencial ou à distância, a critério da
administração, que atenda à necessidade de estágio de todas as
Comarcas do Poder Judiciário do Estado e do Tribunal de Justiça. Nota- se
que em ambos os itens há uma evidente e grave DEFINIÇÃO IMPRECISA
das obrigações da contratada.
 
Como deve ser se conhecimento desse Tribunal, a realização de um
treinamento presenciais é bem mais oneroso que um treinamento realizado
de forma on-line. Quando falamos de processos seletivos,  a diferença de
custos é exorbitante. Assim solicitamos  que seja definido, previamente, e



não posteriormente e a critério da contratante,  de que forma os
treinamentos e os processos seletivos serão realizados. Essa definição é de
extrema importância já que impacta diretamente na formação dos preços.
 

7)      De acordo com a  Lei nº 8.666/1993, é obrigatório o parcelamento quando
o objeto da contratação tiver natureza divisível. Levando-se em
consideração que o edital prevê a prestação de dois tipos de serviços
distintos: 1) Seleção Pública com aplicação de prova e 2) Contratação de
Agente de Integração, e esses podem ser executadas por empresas com
especialidades próprias, o que poderiam gerar uma grande economia de
recursos públicos ao aumentar o leque de licitantes, por que essa comissão
de licitação não realizou o parcelamento do objeto?
 
Importante destacar que a grande maioria das empresas que trabalham
com a realização de processos seletivos públicos não prestam serviços de
agente de integração. Da mesma forma, a maioria dos agentes de
integração, não trabalha com a aplicação processos seletivos públicos,
sugerindo assim um direcionamento do presente certame.
 

Aguardamos um retorno!
 
 

 
Atenciosamente,

 



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Pedidos de Esclarecimento - Pregão

Eletrônico 70/2020.
Para : Wanessa Oliveira Alves

<woalves@tjgo.jus.br>

qua, 18 de nov de 2020 17:02
1 anexo

Boa tarde!

Favor responder aos esclarecimentos que forem pertinentes à Diretoria de
Recursos Humanos. enviando as respostas para este Pregoeiro, no prazo de 24
horas.

Atenciosamente,

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

De: licitacoes@agiel.com.br
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 18 de novembro de 2020 16:56:42
Assunto: Pedidos de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 70/2020.



Prezada Comissão de Licitações, boa tarde!
Gostaríamos de solicitar os seguintes pedidos de esclarecimentos em relação ao
Pregão Eletrônico 70/2020:
 

1)      O presente edital prevê a contratação de estudantes matriculados em
cursos de Pós Graduação. Contudo temos observado que muitos cursos de
pós graduação não preveem, no projeto pedagógico, a possibilidade de
realização do estágio por esses estudantes. Como agente de integração
pode ser responsabilizado civilmente por indicar estagiários para a
realização de atividades não compatíveis com a programação curricular
estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em
cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular,
conforme § 3 do Art. 5° da lei 11.788, solicitamos que seja estabelecido no
edital, uma condição que preserve a vencedora do certame, acerca de
impossibilidade de formalização do Termo de Compromisso de Estágio, nos
casos em que as instituições de Ensino não preverem a realização de
estágio  no Projeto Pedagógico do Curso de Pós Graduação.
 

2)      A escolha do material a ser utilizado na confecção dos crachás dos
estagiários  ficará a critério do agente de integração? Em caso negativo
favor especificar o material que devera ser utilizado.
 

3)      Quem será o responsável por atestar a frequência dos estagiários?
 

4)      A apuração da frequência poderá ser realizada de forma eletrônica,
conforme ferramenta disponibilizada pelo agente de integração? Nesse caso
o agente de integração fica dispensado de arquivar as frequências em
papel?
 

5)      Como deve funcionar esse fundo de assistência ao estagiário? Quem
definirá os critérios para utilização de fundo? Solicitamos que esse fundo,
de caráter extremamente genérico,   seja substituído  por um seguro de
despesas médico hospitalares, que possui regulamentação legal e que
cumpre a mesma finalidade do citado fundo.
 

6)      O item 3.1.2.2 prevê que os treinamento para atender aos estagiários
serão presenciais ou à distância, à critério da administração. Da
mesma forma o item 3.3.1 estabelece que Deverá ser realizado processo
seletivo na modalidade presencial ou à distância, a critério da
administração, que atenda à necessidade de estágio de todas as
Comarcas do Poder Judiciário do Estado e do Tribunal de Justiça. Nota- se
que em ambos os itens há uma evidente e grave DEFINIÇÃO IMPRECISA
das obrigações da contratada.
 
Como deve ser se conhecimento desse Tribunal, a realização de um
treinamento presenciais é bem mais oneroso que um treinamento realizado
de forma on-line. Quando falamos de processos seletivos,  a diferença de
custos é exorbitante. Assim solicitamos  que seja definido, previamente, e



não posteriormente e a critério da contratante,  de que forma os
treinamentos e os processos seletivos serão realizados. Essa definição é de
extrema importância já que impacta diretamente na formação dos preços.
 

7)      De acordo com a  Lei nº 8.666/1993, é obrigatório o parcelamento quando
o objeto da contratação tiver natureza divisível. Levando-se em
consideração que o edital prevê a prestação de dois tipos de serviços
distintos: 1) Seleção Pública com aplicação de prova e 2) Contratação de
Agente de Integração, e esses podem ser executadas por empresas com
especialidades próprias, o que poderiam gerar uma grande economia de
recursos públicos ao aumentar o leque de licitantes, por que essa comissão
de licitação não realizou o parcelamento do objeto?
 
Importante destacar que a grande maioria das empresas que trabalham
com a realização de processos seletivos públicos não prestam serviços de
agente de integração. Da mesma forma, a maioria dos agentes de
integração, não trabalha com a aplicação processos seletivos públicos,
sugerindo assim um direcionamento do presente certame.
 

Aguardamos um retorno!
 
 

 
Atenciosamente,

 



De : licitacoes@agiel.com.br
Assunto : Pedidos de Esclarecimento - Pregão

Eletrônico 70/2020.
Para : rjayme@tjgo.jus.br

qua, 18 de nov de 2020 16:56
1 anexo

Prezada Comissão de Licitações, boa tarde!
Gostaríamos de solicitar os seguintes pedidos de esclarecimentos em relação ao
Pregão Eletrônico 70/2020:
 

1)      O presente edital prevê a contratação de estudantes matriculados em
cursos de Pós Graduação. Contudo temos observado que muitos cursos de
pós graduação não preveem, no projeto pedagógico, a possibilidade de
realização do estágio por esses estudantes. Como agente de integração
pode ser responsabilizado civilmente por indicar estagiários para a
realização de atividades não compatíveis com a programação curricular
estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em
cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular,
conforme § 3 do Art. 5° da lei 11.788, solicitamos que seja estabelecido no
edital, uma condição que preserve a vencedora do certame, acerca de
impossibilidade de formalização do Termo de Compromisso de Estágio, nos
casos em que as instituições de Ensino não preverem a realização de
estágio  no Projeto Pedagógico do Curso de Pós Graduação.
 

2)      A escolha do material a ser utilizado na confecção dos crachás dos
estagiários  ficará a critério do agente de integração? Em caso negativo
favor especificar o material que devera ser utilizado.
 

3)      Quem será o responsável por atestar a frequência dos estagiários?
 

4)      A apuração da frequência poderá ser realizada de forma eletrônica,
conforme ferramenta disponibilizada pelo agente de integração? Nesse caso
o agente de integração fica dispensado de arquivar as frequências em
papel?
 

5)      Como deve funcionar esse fundo de assistência ao estagiário? Quem
definirá os critérios para utilização de fundo? Solicitamos que esse fundo,
de caráter extremamente genérico,   seja substituído  por um seguro de
despesas médico hospitalares, que possui regulamentação legal e que
cumpre a mesma finalidade do citado fundo.
 

6)      O item 3.1.2.2 prevê que os treinamento para atender aos estagiários
serão presenciais ou à distância, à critério da administração. Da



mesma forma o item 3.3.1 estabelece que Deverá ser realizado processo
seletivo na modalidade presencial ou à distância, a critério da
administração, que atenda à necessidade de estágio de todas as
Comarcas do Poder Judiciário do Estado e do Tribunal de Justiça. Nota- se
que em ambos os itens há uma evidente e grave DEFINIÇÃO IMPRECISA
das obrigações da contratada.
 
Como deve ser se conhecimento desse Tribunal, a realização de um
treinamento presenciais é bem mais oneroso que um treinamento realizado
de forma on-line. Quando falamos de processos seletivos,  a diferença de
custos é exorbitante. Assim solicitamos  que seja definido, previamente, e
não posteriormente e a critério da contratante,  de que forma os
treinamentos e os processos seletivos serão realizados. Essa definição é de
extrema importância já que impacta diretamente na formação dos preços.
 

7)      De acordo com a  Lei nº 8.666/1993, é obrigatório o parcelamento quando
o objeto da contratação tiver natureza divisível. Levando-se em
consideração que o edital prevê a prestação de dois tipos de serviços
distintos: 1) Seleção Pública com aplicação de prova e 2) Contratação de
Agente de Integração, e esses podem ser executadas por empresas com
especialidades próprias, o que poderiam gerar uma grande economia de
recursos públicos ao aumentar o leque de licitantes, por que essa comissão
de licitação não realizou o parcelamento do objeto?
 
Importante destacar que a grande maioria das empresas que trabalham
com a realização de processos seletivos públicos não prestam serviços de
agente de integração. Da mesma forma, a maioria dos agentes de
integração, não trabalha com a aplicação processos seletivos públicos,
sugerindo assim um direcionamento do presente certame.
 

Aguardamos um retorno!
 
 

 
Atenciosamente,

 



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

Assunto : Edital 070/2020
Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Edital 070/2020

sex, 20 de nov de 2020 18:27

 

02) Item 3.3. do Termo de Referência -  DO PROCESSO SELETIVO DE
ESTAGIÁRIO

3.3.1. Deverá ser realizado processo seletivo na modalidade
presencial ou à distância, a critério da administração, que atenda à
necessidade de estágio de todas as Comarcas do Poder Judiciário do
Estado e do Tribunal de Justiça;

 

Questionamento: Considerando que os custos do processo seletivo na
modalidade presencial ou à distância (online) são diferenciados e
impactam diretamente na proposta, questionamos:

A modalidade do Processo Seletivo à distância será somente enquanto
perdurar o estado de calamidade da COVID-19 evitando-se aglomerações
dos estudantes?

Resposta: A modalidade do Processo Seletivo à distância, poderá
ocorrer também a critério da Administração, por questões de
conveniência administrativa. No entanto, a preferência, após o
término do estado de calamidade da COVID-19, é pela realização do
processo seletivo na modalidade presencial. 

 

03) Item 3.3.5. do Termo de Referência -  Será de total



responsabilidade  da  CONTRATADA  a execução de todas as fases do
processo;

Questionamento: Considerando todas as fases que envolvem a execução
de um processo seletivo seja presencial ou à distância (online),
questionamos:

A CONTRATADA será responsável em definir a quantidade de questões
seja de qualquer modalidade?

 
Resposta: Sim, observando-se a disposição contida nos itens 3.3.7 e
3.3.8 do Termo de Referência, que assim estabelecem:

 3.3.7.O   conteúdo   programático   e   as   provas   versarão  
sobre conhecimentos     gerais     (língua     portuguesa,    
noções     de informática e atualidade) e conhecimentos específicos,
a serem definidos pela CONTRATANTE e só será aprovado o estagiário
que tiver aproveitamento mínimo de 50%;
 3.3.8.O     conteúdo     das     provas     será     elaborado    
pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE;

04) PÓS GRADUAÇÃO:

Senhor Pregoeiro, no edital é mencionada a possibilidade de
contratação de estudantes de Pós Graduação, mas considerando que
algumas Instituições de Ensino de nível superior não preveem o
estágio para estudantes de pós-graduação, solicitamos ajustarem a
redação incluindo a condição que preserve o TJGO e a vencedora do
certame acerca de impossibilidade de formalização do Termo de
Compromisso de Estágio, nos casos em que uma Instituição de Ensino
não permitir a realização de estágio nessa modalidade no seu
respectivo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) a qual o candidato
estiver vinculado.

Propomos a inclusão do seguinte subitem no edital licitatório e no
edital de processo seletivo a ser elaborado futuramente: 

“Para os candidatos de nível superior em pós-graduação aprovados na
seleção pública para contratação de estagiários, o estágio somente
poderá ser formalizado desde que esteja previsto na Proposta
Pedagógica do Curso da Instituição de Ensino e que a mesma autorize
o estágio e que tenha ou formalize convênio com o Agente de
Integração vencedor do certame.



Caberá ao candidato aprovado, a responsabilidade de verificar com a
sua própria Instituição de Ensino a possibilidade do estágio diante
do seu respectivo curso, solicitando à mesma a declaração de
autorização.”

Resposta: opino pela manutenção da forma como está disposta no
Edital e Termo de Referência, considerando as disposições contidas
na Lei nº 11.788/2008, especialmente em seu art. 7º, que estabelece
as obrigações das instituições de ensino. 
 

Na espera por resposta, agradecemos antecipadamente.

 

Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.


