
 
 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL 
Escola do Legislativo Wilma de Faria 

Palácio Frei Miguelinho 
 

    
TERMO DE REFERÊNCIATERMO DE REFERÊNCIATERMO DE REFERÊNCIATERMO DE REFERÊNCIA    

PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BOLSADE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BOLSADE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BOLSADE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA----
ESTÁGIO DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ESTÁGIO DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ESTÁGIO DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ESTÁGIO DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93 E SUAS 
ALTERAÇÕES ALTERAÇÕES ALTERAÇÕES ALTERAÇÕES POSTERIORES, QUE SE REGERÁ PELA LEI 11.788, POSTERIORES, QUE SE REGERÁ PELA LEI 11.788, POSTERIORES, QUE SE REGERÁ PELA LEI 11.788, POSTERIORES, QUE SE REGERÁ PELA LEI 11.788, 
DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.    

1.1.1.1. OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO    
1.1 A Câmara Municipal de Natal pretende contratar empresa para a prestação de serviços continuados de 

agente de integração para o programa de estágio, no âmbito desta Casa Legislativa, com base na Lei nº 
11.788/2008 e Lei 8.666/93 e demais normas legais pertinentes ou outras que vierem a substituí-las; 

1.2 Constitui objeto do presente Projeto Básico a contratação de agente de integração, público ou privado, 
sem fins lucrativos, para fins de execução de estágios curriculares no âmbito da Câmara Municipal de 
Natal, por alunos regularmente matriculados e com frequência em ensino médio e em cursos de 
educação superior. 
 

2.2.2.2.     JUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVA    
2.1 A justificativa para a contratação se dá em razão da existência com sucesso do programa de estágio 

nesta Casa Legislativa, o qual demonstra ser um excelente mecanismo, tanto de qualificação dos 
estudantes como de suporte e prestação de serviços aos servidores legislativos; 

2.2 A relevância da contratação do agente de integração se faz em razão do custo/benefício da designação 
de tantos estagiários quanto forem necessários para atender às demandas do órgão, registrando que a 
contratação de agente de Integração, em face de sua experiência na área, é uma prática adotada pelos 
órgãos públicos.  
 

3.3.3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATADOQUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATADOQUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATADOQUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATADO. . . .     
3.1 A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação de, pelo menos, um atestado de 

capacidade técnica emitido por instituição pública ou privada, referente ou compatível com o objeto 
desta licitação; 
 

4.4.4.4. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO.ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO.ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO.ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO.    
4.1 Prestação de serviços de seleção, recrutamento e acompanhamento administrativo do Programa Bolsa-

Estágio da Câmara Municipal de Natal, em conformidade com a legislação em vigor; 
4.2 A Contratada executará os serviços de conformidade com as disposições deste projeto, observando 

obrigatoriamente os preceitos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 
 

5.5.5.5. DO DO DO DO PROCESSO SELETIVO.PROCESSO SELETIVO.PROCESSO SELETIVO.PROCESSO SELETIVO.        
 

5.1 A Contratada deverá realizar o processo seletivo dos estudantes por meio de análise curricular; 
5.2 A contratação dos candidatos aprovados fica condicionada à existência de vagas de estágio, respeitada 

a ordem de classificação dos candidatos; 
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6.6.6.6. DO ESTÁGIODO ESTÁGIODO ESTÁGIODO ESTÁGIO. . . .     
6.1 O estágio será realizado no âmbito da Câmara Municipal de Natal; 
6.2 O estágio não gerará qualquer vínculo empregatício com a Câmara Municipal de Natal; 
6.3 O estagiário terá direito à Bolsa-Auxílio, seguro de Acidentes Coletivos por 24 horas e à auxílio-

transporte, nos termos da Lei 11.788/2008. 
    

7.7.7.7. OBRIGAÇÃO DAS PARTES.OBRIGAÇÃO DAS PARTES.OBRIGAÇÃO DAS PARTES.OBRIGAÇÃO DAS PARTES.    
7.1 OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE:OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE:OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE:OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE:    

7.1.1. Identificar e quantificar as vagas de estágio a serem preenchidas, conforme as disposições da 
legislação vigente; 

7.1.2. Receber os estudantes encaminhados pela agente de integração e providenciar a lotação nas 
respectivas unidades; 

7.1.3. Assinar o Termo de Compromisso de Estágio, conjuntamente com a Contratada, Instituição de 
Ensino e o Estudante; 

7.1.4. Possibilitar à Contratada a supervisão administrativa do Programa de Estágio e facilitar o acesso à 
documentação correspondente, que esteja em seu poder; 

7.1.5. Designar servidor para atuar como Supervisor do Estágio; 
7.1.6. Solicitar à Contratada a substituição de estagiários, que não consigam adequar-se às normas 

reguladoras do Programa de Estágio e às atividades que lhe forem atribuídas pelo supervisor de 
estágio, de conformidade com o Plano de Atividades; 

7.1.7. Efetuar o pagamento aos estagiários do valor mensal da Bolsa de Estágio e do valor mensal 
relativo ao auxílio-transporte, sendo descontado desse valor, o correspondente à faltas sem 
justificativa ocorridas no período, de acordo com a legislação; 

7.1.8. Efetuar o pagamento referente à taxa pela administração à Contratada; 
7.2 OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA:OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA:OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA:OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA:    

7.2.1. Celebrar contratos/convênios com as instituições de ensino público e privado mantendo as 
condições e requisitos exigidos pela legislação em vigor; 

7.2.2. Selecionar os estudantes candidatos, observando os critérios estabelecidos neste Projeto Básico, 
para preenchimento do quantitativo de vagas informadas pelo Contratante, com as especificações 
relativas ao perfil desejado; 

7.2.3. Encaminhar os estudantes para entrevista pelo solicitante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis; 

7.2.4. Encaminhar para entrevistas na Câmara Municipal de Natal apenas estudantes selecionados; 
7.2.5. Elaborar o Termo de Compromisso, o qual deverá constar as seguintes informações: 

a) Identificação do estagiário, da instituição de ensino, do agente de integração e do curso; 
b) Menção de que o estágio não acarretará qualquer vínculo empregatício; 
c) Valor da bolsa mensal; 
d) Carga horária semanal distribuída nos horários de funcionamento da Câmara Municipal de 

Natal, compatível com o horário escolar, com 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 
semanais; 

e) As tarefas que lhe serão cometidas; 
f) Assinaturas do estagiário, da instituição de ensino, do representante da CMN e do Agente de 

Integração; 
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g) Duração do estágio, obedecido ao período mínimo de 01 (um) semestre e o máximo de 04 
(quatro) semestres; 

 g.1. Se o estágio tiver a duração igual ou superior a 1 (um) ano, o estagiário terá o direito 
de 30 (trinta) dias de recesso, preferencialmente durante suas férias escolares; 

 g.2. Se o estágio tiver a duração inferior a 1 (um) ano, o recesso previsto acima, será 
concedido de maneira proporcional; 

h) Obrigação de cumprir as normas disciplinares de trabalho e de preservar o sigilo das 
informações a que tiver acesso. 

7.2.6. Fazer as suas expensas seguro de acidentes pessoais para os estagiários; 
7.2.7. A cobertura do seguro deverá abranger acidentes pessoais ocorridos com o estudante durante o 

período de vigência do estágio, 24 horas por dia, no território nacional e cobrir morte ou 
invalidez permanente, total ou parcial, provocadas por acidente; 

7.2.8. Operacionalizar o programa de estágio em obediência às determinações contidas na legislação 
vigente, junto à CONTRATANTE, à Instituição de Ensino e o Estudante; 

7.2.9. Manter sistemas informatizados adequados ao processo de seleção, com cadastro dos estudantes 
e das diversas instituições de ensino compatível com a demanda; 

7.2.10. Preparar toda a documentação legal referente ao estagiário; 
7.2.11. Informar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer irregularidade que venha a ocorrer na situação 

escolar do estudante que o impossibilite de prosseguir no estágio. 
 

8.8.8.8. CRITÉRIO DE ADJUCRITÉRIO DE ADJUCRITÉRIO DE ADJUCRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DO SERVIÇODICAÇÃO DO SERVIÇODICAÇÃO DO SERVIÇODICAÇÃO DO SERVIÇO    
8.1 No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos deste projeto, 

os quais estão de conformidade com a Lei nº 8.666/93, sagrando-se vencedora a empresa que 
oferecer a menor taxa de administração, desde que atenda as demais condições impostas por este 
Projeto Básico. 
 

9.9.9.9. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSPERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSPERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSPERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS    
9.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura e, poderá ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, estabelecido na Lei 
nº 8.666/93. 

 
10.10.10.10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTOCONDIÇÕES DE PAGAMENTOCONDIÇÕES DE PAGAMENTOCONDIÇÕES DE PAGAMENTO    

10.1 Os recursos serão transferidos de acordo com o cronograma de pagamento, acompanhada da relação 
nominal dos estagiários, respectivos valores das bolsas-estágios, folha de frequência e regularidade 
fiscal da empresa. 

 
11.11.11.11. LOCAL DE ENTREGA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSLOCAL DE ENTREGA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSLOCAL DE ENTREGA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSLOCAL DE ENTREGA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS    

11.1 O local indicado para a prestação de serviços pela empresa contratada será nas suas dependências, de 
conformidade com o estipulado no item 5.2. desde Termo de Referência. 
 
 

12.12.12.12. DA FISCALIZAÇÃODA FISCALIZAÇÃODA FISCALIZAÇÃODA FISCALIZAÇÃO    
12.1 A fiscalização do contrato será exercido por um fiscal indicado pela CONTRATANTE, que deverá 
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apresentar relatórios mensais. 
 

13.13.13.13. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTESOUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTESOUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTESOUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES    
13.1 O desligamento do estagiário se dará: 

a) Automaticamente, ao término do estágio; 
b) Por interesse ou conveniência da Câmara Municipal de Natal, inclusive, se comprovado rendimento 

insatisfatório; 
c) A pedido do estagiário; 
d) Em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade da 

assinatura do Termo de Compromisso; 
e) Por abandono, caracterizado por ausência não justificada por 3 (três) dias consecutivos ou 5 (cinco) 

intercalados, no período de um mês; 
f) Por conclusão ou interrupção do curso; 
g) Em razão de comportamento funcional ou social inadequado. 

13.2 De conformidade com a Lei nº 11.788/2008, a jornada de atividade em estágio poderá ser definida de 
comum acordo entre a instituição de ensino, a Câmara Municipal e o aluno estagiário ou seu 
representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades 
escolares e não ultrapassar a 4 (quatro) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais; 

13.3 Participarão do estágio alunos que estejam cursando desde o primeiro período até o último de seus 
respectivos cursos superiores e ensino médio; 

13.4 Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas 
oferecidas pela parte concedente do estágio. 
 

14.14.14.14. DAS VAGASDAS VAGASDAS VAGASDAS VAGAS    
14.1 As vagas serão assim distribuídas; 

14.1.1. NÍVEL MÉDIO: Até 10 (dez) vagas; 
14.1.2. NÍVEL SUPERIOR: Até 50 (cinquenta) vagas. 

14.2 Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas 
oferecidas; 

 
15.15.15.15. DO DO DO DO VALOR DA BOLSAVALOR DA BOLSAVALOR DA BOLSAVALOR DA BOLSA    

15.1. O valor da bolsa para os estagiários de nível superior será de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito 
reais), além do pagamento de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) de auxílio transporte; 

15.2. O valor da bolsa para os estagiários de nível médio será de R$ 551,60 (quinhentos e cinquenta e um 
reais e sessenta centavos), além do pagamento de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) de auxílio 
transporte. 

 
Natal, 03 de julho de 2019. 

 
 
 

DJANIRA DALVA SOARES DOS SANTOS 
 


