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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Departamento de Compras
Divisão de Licitações e Contratos
Relatório SEI-GDF n.º 224/2022 - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC

Brasília-DF, 08 de agosto de 2022

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO
Referência: Pregão Eletrônico nº 017/2022 –
DECOMP/DA
Objeto: Contratação de empresa para
prestação dos serviços de "Agente de
Integração" público ou privado, que deverá
atuar em conjunto com a Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil NOVACAP, integradas às instituições de
ensino do Distrito Federal, para prestação de
serviços
de
recrutamento,
seleção,
contratação
e
acompanhamento
de
estagiário do nível médio técnico e superior
do programa de estágio da NOVACAP, nos
termos da Lei 11.788, de 25 de setembro de
2008 e da Instrução Normativa nº 213, de 17
de dezembro de 2019, devidamente
especificado no Termo de Referência e no
Edital e seus anexos.
1.

DA INTRODUÇÃO

Contratação de empresa para prestação de serviço de "Agente de Integração" público ou
privado, para a NOVACAP.
O Pregão Eletrônico nº 017/2022 – DECOMP/DA teve o seu edital publicado no DODF nº.
140, dia 27 de julho de 2022, com abertura do certame prevista para o dia 09 de agosto de 2022, às
09:00h, (Sei 91906299).
No dia 04 de agosto de 2022, foi apresentado Questionamento, conforme documento
(Sei 92597997).

2.

DA TEMPESTIVIDADE

Primeiramente, cumpre demonstrar a tempestividade e o cabimento da presente pedido
de esclarecimento, eis que atende a todas as disposições constantes da legislação em vigência e do
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Instrumento Convocatório, ou seja, o questionamento foi apresentado no prazo superior aos três dia
úteis previstos no item 4.1 do Edital.
3.

DOS QUESTIONAMENTOS DA IMPETRANTE

Por tratar-se de temas iminentemente técnico, os autos foram encaminhados à área
especializadas, via Despacho - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC (Sei 92598192).
Em seus Questionamentos (Sei 92597997), a empresa XXX pontuou as dúvidas abaixo,
sendo respondidas pelo Despacho - NOVACAP/DA/DEGEP/DIBEN (Sei 92779604).
A metodologia de esclarecimento escolhida foi a de respostas imediatamente abaixo aos
questionamentos apresentados, como segue:
" 1 – Verifica-se que deve a Contratada manter preposto para representá-la. Deste modo,
questiona-se: assim como já é aceito por dezenas de instituições públicas, o preposto pode ser designado
da sede da nossa empresa para atendimento à distância de forma on-line?
Resposta - sim, pode.

2 – A reunião semestral mencionada no item 11.22. poderá ser realizada de forma online?
Resposta - sim

material?

3 – Os crachás a serem fornecidos aos estagiários deverão ser confeccionados com qual
Resposta - PVC, gramatura usual para crachás.

4 – O eventual processo seletivo mencionado no item 10.1. do Termo de Referência, será
realizado por meio de análise curricular?
Resposta - Inicia-se pela seleção dos currículos e posterior entrevistas por
parte setor demandante da contratante.

5 – Conforme item 13.27., deve o Agente de Integração manter em conjunto com a
Contratante, por cinco anos, à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a relação de
estágio. Contudo, o art. 9º, inciso VI, da Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 (Lei de Estágio), destina
essa responsabilidade exclusivamente à Concedente de Estágio, não fazendo qualquer menção ao Agente
de Integração como parte responsável por esta função. Não obstante, a mesma Lei, em seu § 1º, art. 5º,
define o papel do Agente de Integração e limita suas funções:
Art. 5º [...] § 1º Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de
aperfeiçoamento do instituto do estágio:
I – identificar oportunidades de estágio;
II – ajustar suas condições de realização;
III – fazer o acompanhamento administrativo;
IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;
V – cadastrar os estudantes. (gn)
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Portanto, não cabe à Contratada atuar como parte responsável no dever manter à
disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio. Deste modo, solicita-se a
retificação do item mencionado, de forma a observar os dispositivos legais
Resposta - Uma vez que a contratada faz parte do processo de ingressão do
estudante (estagiário) na empresa, os registros referente aos seu contrato
deverá ser mantido por no mínimo 5 (cinco) apara fins de futuras fiscalizações."

São esses os esclarecimentos apresentados pelo corpo técnico.
4.

CONCLUSÃO
Sendo esses os esclarecimento, consideramos atendido o Questionamento apresentado.

A presente resposta ao Questionamento ficará disponível e divulgado no seguinte
endereço
eletrônico:
http://app.novacap.df.gov.br/sislicitapublica/
(portal
da
NOVACAP)
e https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.
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