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ESTUDOS PRELIMINARES

 

I. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER CONTRATADO E
JUSTIFICATIVA

 
A presente demanda consiste na contratação de empresa ou entidade para

atuar como Agente de Integração, nos termos da Lei Federal 11.788/2008, visando
à operacionalização do estágio de estudantes, de nível médio profissionalizante e de nível
superior, na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, bem como para realizar a seleção
pública dos estagiários.

A empresa ou entidade deverá fazer a intermediação entre as instituições de
ensino, os estudantes e o Tribunal, adotando os seguintes procedimentos: divulgação ampla
das oportunidades de estágio para recrutamento de candidatos; elaboração, aplicação e
correção das provas de seleção; envio do resultado do processo de seleção e dos dados dos
candidatos classificados; elaboração dos Termos de Compromisso de Estágio, de seus
aditivos e dos formulários de rescisão; acompanhamento das atividades dos estagiários por
meio de relatório; repasse dos valores referentes a bolsa de estágio e auxílio-transporte aos
estagiários; efetivação de seguro de vida em favor dos estagiários.

A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, trouxe novo regramento ao
instituto de estágio curricular. A referida norma impõe novas obrigações, que culminam
com a necessidade de acompanhamento permanente, principalmente no que concerne ao
atendimento das obrigações da Instituição como concedente do estágio.

 
As atividades desenvolvidas pelos estagiários são de suma importância para

o bom andamento dos trabalhos desta Justiça Militar, bem como oportunizam aprendizado
e desenvolvimento para a futura carreira profissional do estudante.

 
Desse modo, busca-se garantir a continuidade das atividades de estágio com

a interveniência de agente de integração, pois a admissão de estagiários envolve complexos
procedimentos formais de caráter legal, técnico, burocrático e administrativo. O agente de
integração tem o papel fundamental de promover a interlocução entre o Tribunal de Justiça
Militar o Estado de Minas Gerais - TJMMG, o estagiário e as várias instituições de ensino
existentes, auxiliando na comunicação entre as partes, tornando mais eficiente o processo
de seleção de candidatos, facilitando a triagem de perfis e garantindo segurança jurídica aos
envolvidos.

 
II. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E QUANTIDADE A SER

ADQUIRIDA
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Em conformidade com o previsto no Anexo I da Portaria n. 714/2013

TJMMG, o Programa de Estágio na Justiça Militar dispõe de 32 vagas, sendo 30 para
estudantes de ensino superior e 2 para estudantes de nível médio profissionalizante.
Ressalta-se que o TJMMG não está obrigado a preencher o total de vagas disponibilizadas
para estágio, haja vista que tal preenchimento ocorrerá de acordo com as necessidades do
Órgão, condicionadas ao seu interesse e à sua disponibilidade orçamentária e financeira. 

 
III. DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DO

PARCELAMENTO DO OBJETO OU SERVIÇO
 
Indica-se um único processo licitatório, com lote único, para a contratação

dos serviços, tendo em vista que, embora os serviços de agente de integração e de entidade
promotora de seleção pública sejam de natureza distinta, trata-se de atividades conjuntas.
Sua execução por uma única contratada facilita o acompanhamento e a fiscalização dos
serviços prestados, a comunicação entre as partes envolvidas em todas as etapas do
processo de operacionalização do estágio e permite a utilização dos dados provenientes do
processo seletivo, já disponíveis na entidade, para a elaboração dos termos de compromisso
de estágio. Dessa forma, salvo melhor juízo, o objeto deve ser adjudicado, em sua
totalidade, a um único licitante.

 
IV. INDICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA
 
Não será exigida garantia de execução para este objeto. 
 
V. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E POSSÍVEIS

FORNECEDORES
 
Considerando a conveniência de se contratar uma única entidade para

realizar a seleção dos estagiários e atuar como agente de integração, foi realizada, através
de internet, pesquisa por instituições que oferecem ambos os serviços, tendo sido
localizadas as seguintes:

- Centro de Integração Empresa Escola de Minas Gerais - CIEEMG;
- Super Estágios;
- Grupo Makiyama.
- IEL
- HL Consultoria e Recursos Humanos
 
 VI. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES
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Em relação à locação de equipamentos de radiocomunicação, realizamos

pesquisa na internet, onde foram encontramos processos licitatórios realizados pelos órgãos
abaixo listados.

- Pregão Eletrônico Nº 7/2019/ PREVIC – SUPERINTENDÊNCIA
NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

- Pregão eletrônico Nº 003/2019 - SRA/SP
- Pregão Eletrônico Nº62/2017 – CMBH
 
VII. MODALIDADE
 
O objeto desse termo de referência pode ser definido como um bem/serviço

comum, uma vez que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos no Edital. Assim sendo, entendemos ser cabível a modalidade pregão eletrônico

 
VIII. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTOS
 
A estimativa preliminar de custo é de aproximadamente R$ 26.969,86 (vinte

e seis mil e novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos) mensais, referentes
a bolsa estágio, auxílio transporte e taxa de administração de 12,39%, perfazendo um valor
anual estimado de R$ 323.638,32 (trezentos e vinte e três mil e seiscentos e trinta e oito
reais e trinta e dois centavos).

Para o cálculo dessa estimativa, foram consideradas 30 bolsas estágio no
valor de R$ 698,00 e 2 no valor de R$ 548,00 e, incidindo sobre elas, uma taxa de
administração de 12,39%, baseada no valor médio encontrado na última licitação do
mesmo objeto, conforme doc. 0131865. Foi acrescido também o custo de 10% do valor das
bolsas, referente ao auxílio transporte.

 
IX. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
Considerando a necessidade de Contratação de agente de integração para

operacionalizar o programa de estágio no âmbito da Justiça Militar de Minas Gerais,
mediante a concessão de bolsa de estágio e a realização de processo seletivo público de
estagiários, com o preenchimento de até 32 vagas de estágio, sendo 30 para estudantes de
ensino superior e 2 para estudantes de nível médio profissionalizante, em conformidade
com o previsto no Anexo I da Portaria n. 714/2013 TJMMG, faz-se necessária a
contratação de empresa especializada para prestar tais serviços;

Considerando que a demanda consta no Plano Anual de Aquisições;
 Declaramos viável a aquisição do referido serviço.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO MAURO BARBOSA SILVA, Assistente
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Judiciário, em 23/01/2020, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CYNTHIA CHIARI BARROS, Técnico Judiciário, em
23/01/2020, às 14:49, 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 0172139 e o código CRC 9CF9FD1D.
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