
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: Pregão de Eletrônico N º 22/2016
PROCESSO: 0.00.002.000.904/2016-91 
IMPUGNANTE: AGIEL – AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA (CNPJ 
 01.406.617/0001-74)

A empresa AGIEL – AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA
(CNPJ 01.406.617/0001-74),  interpôs  impugnação tempestivamente  ao pregão em epígrafe,  nos
seguintes termos:

1. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE

AGIEL – AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA pessoa jurídica de direito
privado, CNPJ 01.406.617/0001-74, com sede na cidade de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais,
localizada na Praça Padre José Pereira Coelho, 132, Sala 406/407, Centro, cidade Pará de Minas,
MG,  Cep  35.660-015,  vem  respeitosamente,  perante  a  ilustre  presença  de  Vossa  Excelência,
impetrar o presente RECURSO DE IMPUGNAÇÃO, fazendo-o mediante os fatos e fundamentos
jurídicos que pede vênia para expor.
Registre-se  de plano,  que  a  IMPUGNANTE,  atuando como Agente  de Integração desde  1997,
detém total e irrestrita capacidade estrutural e tecnológica capaz de administrar contratos de estágio
à distância, via internet atuando com zelo, dedicação e profissionalismo em todas as suas obrigações
de Agente de Integração de estágio, em praticamente todo território nacional, em total consonância
com a Lei Federal 11.788 de 25/09/2008, mantendo total qualidade e agilidade na prestação dos
serviços.

Com efeito, em licitações existem determinados objetos a serem licitados donde a exigência
da localização geográfica é indispensável para a execução satisfatória do contrato. Neste sentido, é
preciso analisar a real necessidade para tal exigência. Não sendo o caso e inexistindo justificativa
plausível, a Administração Pública estará maculando a legalidade do Certame. 

A IMPUGNANTE tem acompanhado a tendência  mundial  dos  serviços  administrados à
distância,  através da internet,  como por  exemplo:  PJE -  Processo Judicial  Eletrônico,  Ensino a
Distância de Cursos Superiores, Pregão Eletrônico realizado a Distância, Comercio Virtual, Nota
Fiscal  Eletrônica,  Declaração  de  Imposto  de  Renda,  Cirurgia  Hospitalar  a  Distância,  Serviços
Bancário Internet Banking, Assinaturas Eletrônica, Emissão de Certidão Eletrônicas, Etc. A mesma
no intuito de melhor atender a administração de programas de estágio, criou um eficiente sistema,
totalmente informatizado e plenamente capaz de prestar serviços de administração de estágio “à
distância”, em qualquer local do território nacional onde existir “sinal de internet”, rigorosamente
de  acordo  com todas  as  determinações  jurídicas  /  administrativas  estabelecidas  na  Lei  Federal
11.788 de 25/09/2008. 
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Por  conseguinte,  a  AGIEL  –  Agência  de  Integração  Empresa  Escola  Ltda,  ora
IMPUGNANTE, por intermédio da criação e implantação do seu sistema de gerenciamento remoto,
acima contextualizado, possibilitou aos seus numerosos clientes concedentes de estágios, público ou
privado,  uma ferramenta  digital,  ágil,  segura,  e  totalmente  capaz  de  administrar  programas  de
estágio, de acordo com a legislação em vigor, nas mais diversas e longínquas localidades no Brasil,
por intermédio da “AGÊNCIA VIRTUAL DE ESTÁGIOS”, endereço eletrônico disponibilizado no
site: www.agiel.com.br. 

Acentua-se ainda, que a IMPUGNANTE, como diversos outros Agentes de Integração, ao
disponibilizarem para as Empresas Concedentes de Estágio Estudantil, uma eficiente ferramenta de
gerenciamento remoto de programas de estágios permitiu maior agilidade, rapidez e segurança nas
mais diversas tarefas relacionadas ao processo de contratações de estagiários. Principalmente para
os mais diversos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais dos quais obtiveram expressiva
redução nos custos da taxa de administração de estágios, devido à significativa ampliação do leque
de empresas participantes no Certame. Com isso, proporcionando a busca da oferta mais vantajosa
para a Administração Pública, e ao interesse público. 

Destarte, é importante enfatizar que a prestação de serviços “on-line”, realizado através da
rede mundial  de computadores pela IMPUGNANTE possibilita  em tempo real  a elaboração de
todos os procedimentos jurídicos / administrativos envolvidos na contratação de estagiários, desde o
INÍCIO até a sua RESCISÃO, incluindo os diversos relatórios, como também, todos os controles
técnicos  e  operacionais  necessários  ao  bom  andamento  do  estágio  estudantil,  em  plena
conformidade  com  a  Lei  Federal  11.788  de  25/09/2008,  mormente,  possibilitando  as  partes
envolvidas no processo de estágio um eficiente e ágil controle de acompanhamento de entrega /
recebimento / devolução / arquivamento de todos os documentos de estágio. Tudo isso, controlado à
distância,  via  internet  através  AGÊNCIA VIRTUAL  DE  ESTAGIOS,  sem  a  necessidade  de
qualquer contato pessoal com a Parte Concedente e a Instituição de Ensino. Como isso, aluno /
estagiário, não tem necessidade de comparecer pessoalmente no escritório (pólo, ponto, filial, etc)
físico  in  loco,  e  assim,  evitando  gastar  tempo  e/ou  dinheiro  com  condução,  transporte,  etc.;
Inclusive, utilizando-se de número de telefone local (sem interurbano), além dos diversos meios
eletrônicos de comunicação inteiramente gratuitos a exemplo do e-mail, whatsapp, facebook, dentre
outros, aos quais os estudantes já estão bastante familiarizados. Como também, do atendimento on-
line, disponibilizado no endereço eletrônico: www.agiel.com.br- pagina CONTATO. 

Nessa oportunidade, vale também destacar que a IMPUGNANTE possui um eficiente banco
de cadastramento de currículos on-line, totalmente gratuito para os estudantes pretendentes de vagas
de estágio, com milhares de currículos atualizados e disponíveis para a contratação de estagiários.
E, esse referido banco de currículos abrange todo território nacional, como também regional ou
local, contemplando os mais diversos cursos regulares, rigorosamente de acordo com a Lei Federal
11.788/2008, donde os alunos cadastros poderão ser pré-selecionados, de acordo com as exigências
do Órgão contratante. Assim a IMPUGNANTE, através da AGÊNCIA VIRTUAL DE ESTAGIOS
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está plenamente capacitada para atenderem com eficiência e rapidez todas as partes envolvidas no
processo de estágio, qual seja, a Escola, a Empresa e o Aluno. 

A  IMPUGNANTE  apresenta  decisões  proferidas  pelo  MINISTÉRIO  DA
TRANSPARÊNCIA,  FISCALIZAÇÃO  E  CONTROLE,  MINISTÉRIO  DA  INTEGRAÇÃO
NACIONAL – SECRETARIA EXECUTIVA, IDEM – INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO
e CEITEC S.A - SEMICONDUTORES , que optaram por republicar o EDITAL, com objetivo de
INCLUIR, também, a participação de AGÊNCIA VIRTUAL DE ESTÁGIOS. Alega ainda que a
EFICIÊNCIA,  CELERIDADE,  SEGURANÇA,  QUALIDADE,  RAPIDEZ  nas  contratações  de
estagiários realizada pela AGIEL – Agência de Integração de Estágio Ltda, ora IMPUGNANTE,
por  intermédio de AGÊNCIA VIRTUAL DE ESTÁGIOS, poderá  ser  devidamente  comprovada
através dos diversos Atestados de Capacidade Técnica que apresentou.

Destarte,  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  “AGÊNCIA VIRTUAL DE
ESTÁGIOS”,  e,  assim,  não  necessitando  estar  fisicamente  no  local  do  estágio.  Como,  ainda,
acontece  nos  tradicionais  escritório  in  loco”.  Portanto,  com  ferramentas  de  tecnologia  da
informação disponíveis atualmente, não há, máxima vênia, qualquer argumento capaz de justificar a
exigência editalícia abaixo. 

A  IMPUGNADA  está  imotivadamente  excluindo  os  diversos  Agentes  de  Integração,
situados  em outras  localidades,  que  possuem comprovada estrutura  tecnológica  necessária  para
prestar  os  serviços  de  integração  de  estágio  à  distância,  via  internet,  através  de  AGÊNCIA
VIRTUAL DE ESTÁGIOS. Assim sendo, 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. 

Como é de conhecimento, 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 o interesse público se faz satisfeito na medida em que essa ampliação da
competição propicia ao ente público a obtenção da proposta mais vantajosa. E, a Lei de Licitações
veda  estabelecer,  nos  atos  convocatórios,  quaisquer  obstáculos  que  possam  de  alguma  forma,
admitir,  prever  ou  tolerar,  condições  que  comprometam,  restrinjam  ou  frustrem  o  caráter
competitivo da licitação. 

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
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julgamento objetivo, dentre outros princípios correlatos às licitações públicas. 
Portanto, a exigência contida no “EDITAL Nº 22/2016 , ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA,
item 12. DAS OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO CONTRATADO, subitem 12.12
“Possuir preposto ou unidade de atendimento situado no Distrito Federal […];”; esta 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,
estará manifestadamente restringindo o leque de licitantes interessados em participar deste certame. 

Frise-se,  ainda,  que  em sintonia  com a  legislação  pátria,  é  fácil  perceber  que  a  função
primordial do Edital de Licitação é a de ser um instrumento claro e explicito, acerca de todas as
exigências  que  se  mostrarem  indiscutivelmente  necessárias,  organizadas  de  forma  sistemática,
processadas de acordo com os procedimentos legais, jurisprudências, doutrinárias, propiciando de
forma  clara  e  explicita  a  isonomia  entres  os  pretendentes  licitantes,  amparado  pelo  sagrado
Princípio  Constitucional  da  Competitividade.  O  referido  Edital  é  totalmente  desprovido  de
fundamentos minimamente razoáveis que justifique tal recomendação acima mencionada, tendo em
vista, principalmente, as diversas decisões do Emérito TCU - Tribunal de Contas da União. 

Com efeito, em “analogia” ao Acórdão “abaixo citado”, tem-se que o “EDITAL Nº 22/2016,
no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, item 12. DAS OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE
INTEGRAÇÃO CONTRATADO,  subitem 12.12  “Possuir  preposto  ou  unidade  de  atendimento
situado  no  Distrito  Federal  […];”;  leva  a  presunção  de  que  a  IMPUGNADA está  claramente
afrontando o disposto no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, ao restringir a participação dos
Agentes  de  Integração,  que  possuem  estrutura  bastante  capaz  para  prestar  os  serviços  de
administração de  estágio à  distância,  via  internet,  por  intermédio  de AGÊNCIA VIRTUAL DE
ESTÁGIOS. O que fatalmente impactará em maior custo para Administração Pública,  devido a
consequente diminuição do universo de participantes. Nesse sentido: 
TCU - Acórdão n.º 6798/2012“A exigência de loja física em determinada localidade para prestação
de  serviços  de  agenciamento  de  viagens,  com  exclusão  da  possibilidade  de  prestação  desses
serviços por meio de agência de virtual,  afronta o disposto no art.  3º,  § 1º,  inciso I,  da Lei nº
8.666/1993”. 1ª Câmara, TC-011.879/2012-2, rel. Min. José Múcio Monteiro, 8.11.2012) (gn) 

Assim sendo, a IMPUGNANTE, nos termos acima abalizados, solicita, Devida Vênia, da
nobre COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO;
a alteração do EDITAL 22/2016 com objetivo de INCLUIR a opção de participação de AGÊNCIA
VIRTUAL DE ESTÁGIOS, com estrutura necessária para prestar os serviços de administração de
estágios  à  distância,  via  internet.  E,  assim,  possibilitando  a  ampliação  do  leque  de  licitantes,
consequentemente, a busca mais vantajosa para a Administração Pública e ao interesse público. 
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2. DA RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA

Instada a se manifestar, o Chefe da Divisão de Informação de Pessoal, área demandante da
contratação, assim se pronunciou:

O disposto no Edital 22/2016 não tem como objetivo restringir o leque de licitantes com
capacidade para gerir o Programa de Estágio do CNMP. O Termo de Referência no seu item 12.
“Das  Obrigações  do  Agente  de  Integração  Contratado”,  subitem  12.1.2  “Possuir  preposto  ou
unidade de atendimento situado no Distrito Federal […];” não exige que a contratada tenha um
escritório estabelecido na localidade, e sim, apenas demanda que haja ao menos um preposto para
representar a contratada junto ao CNMP, sendo responsável pelo acompanhamento da prestação dos
serviços, conforme disposto pela Lei 8.666/1993, artigo 68 in verbis “O contratado deverá manter
preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do
contrato.”.

Além  disso,  seguindo  entendimento  do  TCU,  a  exigência  encontra-se  devidamente
justificada, conforme pode-se observar em julgado abaixo que destaca a importância da aplicação
do artigo 68 da Lei 8.666/1993:

Assunto: CONTRATOS. DOU de 26.02.2010, S. 1, p. 148. Ementa: determinação à Caixa Econômica
Federal  para  que  exija  das  empresas  contratadas,  formalmente,  a  designação  de  preposto  a  ser
mantido no local dos serviços,  para representá-las durante a execução do contrato de prestação de
serviços, em atenção à disposição contida no art. 68 da Lei nº 8.666/1993 e ao disposto no Decreto nº
2.271/1997, art. 4º, inc. IV (item 9.1.38, TC-024.267/2008-1, Acórdão nº 265/2010- Plenário).

Pode-se observar que a exigência não restringe o caráter competitivo e/ou a participação de
licitantes no processo.  Até porque,  entende-se como preposto apenas um representante legal da
empresa,  que  não  precisa  trabalhar  exclusivamente  com o CNMP,  podendo  atuar  nos  diversos
órgãos em que a empresa mantenha contratos. 

Sendo assim, a necessidade de um preposto não acarreta custos adicionais, desnecessários e
elevados para a empresa, pois não se exige nenhuma estrutura física em Brasília, portanto, foram
observados pela Administração os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outrossim, ter um preposto no Distrito Federal não é uma exigência desarrozoada, sendo
uma prática utilizada por vários órgãos públicos. Como exemplo, pode-se citar o Ministério Público
Federal, que no Edital  34/2015, para contratação de um agente de integração, também exigiu a
designação de um preposto para representar a empresa junto ao MPF, com o objetivo de facilitar a
execução do contrato. 

O CNMP, também,  em Edital  passado para  contratação de  agente  de  integração (Edital

Endereço:  SAFS Setor de Administração federal Sul, qd. 02, lote 03 – Ed. Adail Belmonte CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3366 9257 - Internet: www.cnmp.mp.br  - E-mail: cpl@cnmp.  mp  .br

 

mailto:material@cnmp.gov.br
mailto:material@cnmp.gov.br
mailto:material@cnmp.gov.br


SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

01/2015) exigia que houvesse um Posto Avançado de Atendimento no CNMP, e que a contratada
possuísse um escritório de atendimento no Distrito Federal, o que não impediu que um agente de
integração com sede no Ceará ganhasse a licitação e prestasse seus serviços junto ao CNMP. Aliás,
no Edital 22/2016, estas exigências foram reduzidas, haja vista que há apenas o requerimento de um
preposto na localidade, como forma de diminuir os custos de atuação e ampliar a concorrência. Isto
tudo demonstra que o CNMP nunca teve a intenção de restringir infundadamente a competição.

Ademais, faz-se de suma importância destacar que entre as obrigações do contratado, estão:
a de realizar processos seletivos presenciais uma vez por ano ou quando se esgotarem os candidatos
classificados disponíveis;  a de divulgar o Processo Seletivo nas Instituições de Ensino Superior
conveniadas; e a de realizar, ao menos uma vez por ano acompanhamento “in loco” do estagiário
(subitens 12.1.2.1; 12.1.2.2; 12.1.2.3 do Termo de Referência anexo ao Edital  22/2016).  Para o
cumprimento  destas  obrigações  faz-se  necessário  a  presença  de  ao  menos um representante  da
empresa no local  da prestação do serviço,  haja  vista  que não há como realizar  tais  obrigações
virtualmente. 

Dou  destaque  a  questão  da  realização  de  Processo  Seletivo  presencial,  que  é  exigência
expressa da Portaria CNMP-PRESI nº 61, de 27 de maio de 2016, que regulamenta o Programa de
Estágio no âmbito do CNMP, como pode ser constatado na transcrição de seu artigo 6º, §2º:

[1] Art. 6º O recrutamento e a seleção de estudantes para a participação no Programa de Estágio não
obrigatório serão realizados pelo Agente de Integração, quando houver, mediante processo seletivo
público precedido de convocação por edital, observando-se os parâmetros definidos pelo CNMP.
[...]
§ 2º O processo de seleção será composto por, pelo menos, uma prova escrita sem identificação do
candidato.

Faz-se necessário pontuar  que o órgão entrou em contato com entidades  e órgãos em a
AGIEL exerce  atividades  como  Agente  de  Integração,  e  que  ao  conversar  com  os  servidores
responsáveis pela área de estágio da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, da Agência
Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, da Agencia
Espacial Brasileira – AEB/MCTI e do Superior Tribunal Militar – STM, tomou-se conhecimento de
que,  apesar da AGIEL prestar todas suas atribuições de acordo com o contrato, nenhum desses
órgãos demandava a realização de processo seletivo presencial, como ocorre neste Conselho. 

É importante frisar que este requisito torna o gerenciamento do Programa de Estágio muito
mais  complexo,  exigindo  o  acompanhamento  de  um  preposto  para  o  recrutamento  e  seleção,
levando  em  consideração,  como  já  pontuado,  que  o  processo  seletivo,  exigido  pela  Portaria
CNMP/PRESI nº 61/2016, é presencial.

Ademais, em seu ato de impugnação, a AGIEL apenas afirma que possui eficiente banco de
cadastramento de currículos on-line, totalmente gratuito para os estudantes pretendentes de vagas de
estágio, com milhares de currículos atualizados e disponíveis para a contratação de estagiários, mas
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não explica como seria a realização de processo seletivo presencial, sendo que a referida agencia
presta serviços apenas virtualmente.

Portanto, a exclusão da necessidade do preposto, conforme requerimento feito pela AGIEL,
pode  ensejar  a  inexecução  contratual,  causando  prejuízo  ao  Erário,  tendo  em vista  que,  como
mencionado, diversas atividades exigem a constante presença na localidade de um representante da
empresa.

Sendo assim, a referida exigência de que haja um preposto que acompanhe a prestação de
serviços  e  que  seja  capaz  de  cumprir  com  as  obrigações  previstas  no  subitem  12.1.2  não  é
imotivada, mas sim fundamentada tanto no artigo 68 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, quanto
nas obrigações propostas no Termo de Referência, que se baseiam em normativo interno do CNMP,
conforme  exposto  anteriormente.  Assim,  a  intenção  deste  Conselho  não  é  excluir  os  diversos
Agentes  de Integração,  situados em outras  localidades e/ou que possuem comprovada estrutura
tecnológica necessária para prestar os serviços de integração de estágio à distância, via internet, e
sim, buscar um agente de integração que consiga, com o valor que se propõe a receber pelo serviço,
executar com eficiência as obrigações propostas pelo Termo de Referência

3. DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, consubstanciado no entendimento da Divisão de Informação de Pessoal, da
Coordenadoria de Gestão de Pessoas e com base no inciso II,  do art.  11, do Decreto 5.540/05,
conheço o  pedido  de  impugnação,  por  tempestivo,  para,  no  mérito,  negar-lhe  provimento  com
fundamento no artigo 68 da Lei 8.666/93, além de normativo interno desse Conselho (Portaria
CNMP-PRESI nº 61/2016), a fim de manter as obrigações previstas no item 12.1.2 do Termo de
Referência – Anexo I do Edital  do Pregão Eletrônico 22/2016.

Em 29 de setembro de 2016.

Marciel Rubens da Silva
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