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ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2022
PROCESSO DE COMPRA SIAD Nº 28/2022

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 1
Ref. Pedido de esclarecimentos cadastrado no sistema em 09/06/2022.
(...)
Verifica-se que, o Termo de Referência, em seu item 17.3, menciona que o processo seletivo deverá ser
realizado presencialmente por meio de aplicação de provas físicas, contudo, nossa empresa é uma
agência virtual de estágios. Deste modo, questiona-se a possibilidade de prestação dos serviços por meio
das agências virtuais de estágio, com infraestrutura, condições técnicas e operacionais para prestar os
serviços à distância; incluindo, assim, a aplicação de processo seletivo on-line.
(...)
 
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 1
Senhor licitante,
Em atenção ao seu pedido de esclarecimentos, cumpre-nos informar que há, de fato, uma necessidade de
realização presencial das provas de modo a garantir o acompanhamento e a devida fiscalização do
certame, o que seria prejudicado caso a seleção fosse realizada virtualmente.
A aplicação presencial das provas visa  fortalecer a segurança do certame, bem como garantir o caráter
competitivo da seleção, mantendo-se em igualdade de condições todos os candidatos no momento de
realização da prova. É necessário ainda considerar a situação dos estudantes, uma vez que não se pode
afirmar que todos os discentes que desejam participar do processo seletivo possuam acesso seguro e
estável à internet, devido a diversidade econômica/cultural.
Dessa forma, entendemos que a obrigação contida no Termo de Referência da Licitação, peça orientadora
do procedimento e da posterior contratação, não restringe a participação de nenhuma empresa, apenas
impõe condições que visam a atender plenamente as demandas do Tribunal de Justiça Militar de Minas
Gerais.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FLAVIANE DE ALMEIDA CANTARINO, Pregoeiro,
em 10/06/2022, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0234732 e o código CRC 4E8D4382.
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