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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 
CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO. 
 
 
I – CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS – A contratada deverá: 

a) Relacionar-se com as Instituições de Ensino firmando convênios com a especificação das condições e requisitos 
mínimos exercidos para a caracterização e definição dos estágios de seus alunos;  

b) Obter do Município a qualificação das Oportunidades de Estágios a serem preenchidas, com a identificação de 
todos os pormenores pertinentes; 

c) Promover o ajuste das condições de estágio, conciliando os requisitos mínimos exigidos pelas Instituições de 
Ensino com as disponibilidades do Município; 

d) Encaminhar ao Departamento de Pessoal da Prefeitura do Município de Canoinhas, estudantes matriculados em 
instituições de educação superior, compreendidas as Universidades e/ou Faculdades, públicas ou privadas, devidamente 
aprovadas pelo Ministério da Educação (MEC) (Art. 1.º da Lei Mun. 4.380 de 17/12/2008), em condições de preencherem 
as Oportunidades de Estágio concedidas; 

e) Providenciar o respectivo Termo de compromisso contendo o plano de estágio, colhendo as assinaturas do 
Município, Instituição de Ensino e aluno;  

f) Elaborar  a declaração de conhecimento das normas de estágio e coletar assinatura do estagiário; 
g) Incluir os estudantes contratados como estagiários na cobertura proporcionada pela Apólice de Seguro contra 

Acidentes Pessoais, responsabilizando-se pelos custos correspondentes; 
h) Fornecer documento para auxílio transporte (Lei Municipal n.º 4.380 de 17/12/2008 e Decreto Municipal n.º 143 de 

04/11/2005); 
i) Fornecer relatórios de estágio; 
j) Realizar a anotação na C.T.P.S; 
k) Contratar seguro contra acidentes pessoais com cobertura de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada estagiário 

contratado. 
l) Em casos específicos, a Administração Municipal, poderá solicitar à Contratada para que realize a seleção de 

estagiários. 
 
II – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA JUNTO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO (I.E) 

a) A contratada deverá fazer o acompanhamento da regularidade e aproveitamento dos estagiários quanto: 
a1) Freqüência às aulas; 
a2) Mudança de curso ou Instituição de Ensino (I.E); 
a3) Conclusão de curso ou trancamento de matrícula; 
a4) Se o aluno encontra-se em situação regular em relação sua matrícula; 
a5) Efetuar a rescisão, alteração ou outro ato necessário, caso seja verificada alguma irregularidade quanto 
aos itens “a1” a “a4” deste termo de referência. 
 

III – DO PAGAMENTO AOS ESTAGIÁRIOS 
a) O pagamento da bolsa auxílio prevista no artigo 1.º da Lei Municipal n.º 4.380 de 17/12/2008, será efetuado 

pelo Município de Canoinhas, até o 5.º dia útil de cada mês, diretamente na Conta bancária do estagiário. 
 

IV – DO AUXÍLIO TRANSPORTE 
a) A cada semestre a contratada deverá fazer a verificação do auxílio transporte para acompanhamento de 

possível mudança de local de trabalho e endereço residencial. 
 

V – ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO – A contratada deverá: 
a) Promover dinâmicas, treinamentos e palestras; 
b) Centralizar o processo de estágio entre Instituição de Ensino (I.E), Município e estagiário;  
c) A cada semestre convocar os estagiários para preenchimento e assinatura do relatório de estágio. 

       Rua Felipe Schmidt 10 - Caixa Postal 71 - Fone (047) 3621-7700 -  Fax 3621-7712   -    E-mail licitacao@pmc.sc.gov.br    
        CNPJ  83.102.384/0001-80                                       CEP 89460-000                                          SANTA CATARINA 
 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

2

"Departamento de Licitações" 
 

d) A cada semestre enviar aos supervisores do Município de Canoinhas os relatórios de estágio para preenchimento e 
assinatura. 
 
VI – DEMAIS OBRIGAÇÕES - A contratada deverá: 

a) Confeccionar e distribuir crachás aos estagiários; 
b) Manter escritório na sede do Município. 
c) Emitir relatório mensal por Secretaria, contendo o nome e valor a ser pago a cada estagiário, bem como o valor 

total de cada Secretaria e envia-lo ao Departamento de Pessoal do Município até 1.º dia útil de cada mês.  
 

VII – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
a) Identificar, qualificar e quantificar as oportunidades de estágio a serem concedidas, atendendo as condições e 

requisitos mínimos das Instituições de Ensino; 
b) Informar a CONTRATADA os nomes dos estudantes que deverão ser contratados para a realização de estágios; 
c) Celebrar com a Instituição de Ensino e o estagiário, termo de compromisso preparado pela CONTRATADA; 
d) Informar mensalmente a CONTRATADA a freqüência dos estudantes ao estágio; 
e) Informar a CONTRATADA, imediatamente ao fato, qualquer desligamento e/ou inclusão de novos estagiários, 

para as providências necessárias.  
f) Efetuar um pagamento mensal de R$ _____________ (__________________________________) em favor da 

CONTRATADA, por estudante que estiver realizando estágio em suas dependências em decorrência do Contrato firmado 
através desta licitação.  

g) O valor mencionado no item “f”, será transferido a CONTRATADA, até o dia 10 do mês subseqüente ao vencido, 
em relação à cada estudante-estagiário, valor esse fixo e independente do tempo em que o estudante tenha estagiado no mês 
anterior.  

h) Efetuar o pagamento da bolsa auxílio aos estagiários na forma descrita no item III, alínea “a” deste termo de 
referência. 

 
VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) Os estágios dos estudantes realizados em conformidade com as disposições e interveniência das Instituições de 
Ensino e com o desenvolvimento das atividades programadas e documentação específica em ordem, não acarretarão 
vinculação empregatícia entre as partes, nos termos do que expressamente prescreve o art. 3.º da Lei nº 11.788 de 
25/09/2008.  

b) A concessão da Bolsa-auxílio e eventuais benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, 
ao estudante, por si só, não descaracterizará a natureza do estágio nem produzirá vinculação empregatícia, de acordo com o 
§ 1º do artigo 10 da Lei nº 11.788 de 25/09/2008.  

c) A contratada será a única responsável pelo cumprimento dos requisitos exigidos no Art. 3.º da Lei Federal n.º 
11.788 de 25/09/2008 para a não criação de vínculo empregatício entre o Município de Canoinhas e os estagiários. 
 

ARGOS JOSÉ BURGARDT 
Secretário Municipal de Administração 
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