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Anexo I 
TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

Pregão Eletrônico nº 015/2010 

 
1 – DO OBJETO 
 

1.1 - Contratação de serviços de Ente Integrador, para prover o PRODERJ de até 420 (quatrocentos 
e vinte) estagiários, em conformidade com o previsto na Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, 
sendo de até 320 (trezentos e vinte) estagiários para desenvolverem suas atividades junto aos 
Centros de Internet Comunitária –CICs; e de até 100 (cem) para atuarem no PRODERJ. 
 
1.2 - A contratação se dará para o Ente Integrador que ofertar a MENOR TAXA de 
ADMINISTRAÇÃO, atendendo as exigências deste TR. 
 
2 – DA DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO 
 
2.1 – O Ente Integrador deverá ter convênio com instituições de Ensino de todo o Estado do Rio de 
Janeiro, visando estabelecer a plena operacionalização de Estágio Curricular de estudantes que 
freqüentem efetivamente, cursos de educação superior, ensino médio, de educação profissional ou 
escolas de educação especial, obrigatório ou não, acompanhando a freqüência as aulas. 
 
3 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1 - É necessário que o Agente Integrador tenha sede fixa, com CNPJ, na cidade do Rio de Janeiro 
e capilaridade em todo o interior do Estado, reunindo condições técnicas e operacionais, além de 
infraestrutura para atuar em conjunto com o PRODERJ. 
 
3.2 - É desejável que a CONTRATADA tenha conta corrente, no Banco ITAU, para permitir agilidade 
no pagamento dos Estagiários, evitando atrasos e em decorrência do item 3.15. 
 
3.3 – Manter convênio com as Instituições de Ensino de nível superior e médio (educação 
profissional ou escolas de educação especial) de todo o Estado do Rio de Janeiro e verificar / 
fiscalizar o vínculo do estudante com elas para a formalização do contrato, representando 
formalmente o PRODERJ. 
 
3.4 – Divulgar o programa de Estágio do PRODERJ em Instituições de Ensino. 
 
3.5 - Encaminhar estudantes identificados ao PRODERJ, baseado na demanda de necessidade e 
perfil informados pela Autarquia, visando atender a vaga oferecida. 
 
3.5.1 – Encaminhar para cada vaga demandada, 05 (cinco) candidatos que atendam ao perfil e 
exigências solicitadas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, repetindo o encaminhamento tantas 
vezes quanto necessárias ao preenchimento da vaga.  
 
3.6 - Comprovar a devida frequência dos estudantes nos cursos, informando imediatamente, ao 
PRODERJ os casos de desligamento. 
 
3.7 - Lavrar Termo de Compromisso de Estágio e, eventualmente, o respectivo Termo Aditivo a ser 
assinado pelas partes, a saber: o estudante; o agente integrador contratado; a instituição de Ensino e 
o PRODERJ (contratante). 
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3.8 - Promover a contratação do Estagiário, no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, após a 
formal e efetiva comunicação do PRODERJ, sobre a seleção do mesmo, na Capital e no Interior do 
Estado. 
 
3.9 - Promover o ajuste das condições de estágio exigidas pela Instituição de Ensino, com as 
exigidas pelo PRODERJ, observando sua compatibilidade com o curso. 
 
3.10- Preparar toda documentação legal referente ao estágio bem como efetivar o respectivo Seguro 
de Acidentes Pessoais em favor dos estagiários, no valor mínimo da Apólice de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais). 
 
3.11 - Emissão semestral de Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio, com alterações 
evolutivas das atividades do Estagiário, bem como o acompanhamento de situação escolar do 
mesmo. 
 
3.12 – Prover o reembolso de despesas médico hospitalares, em caso de acidentes sofridos pelo 
estagiário, inclusive fora do local de estagio, com vigência 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) 
dias da semana, com o valor mínimo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por ocorrência.  
 

3.13 - Fornecer acompanhamento personalizado do Programa de Estágio, através de site do Agente 
Integrador, no qual estarão listados todos os estudantes contratados, seus dados cadastrais, o 
período contratual, informações sobre o término de vigência, período e formulário para as avaliações 
semestrais, datas dos desligamentos e outras rotinas acordadas em comum acordo com o 
CONTRATANTE. 
 
3.14 - Fornecer aos estagiários, treinamentos comportamentais, nas instalações do PRODERJ e 
treinamentos diversos via web. 
 
3.15 - Fazer o repasse da bolsa auxílio aos estagiários, através de depósito em conta corrente, no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da compensação do depósito efetuado pelo 
PRODERJ. 

 
3.16 - Fornecer Termo de realização de Estágio, com resumo das atividades e da avaliação de 
desempenho de estagiário. 
 

3.17- Atender a legislação vigente e manter Assessoria Jurídica própria, observando a legislação 
vigente; 
 
3.18- Toda e qualquer alteração deve ocorrer sem descontinuidade do serviço, e dependendo da 
situação, sem a descontinuidade dos estágios em vigor, contratados pelo PRODERJ. 
 
3.19 - Manter, em observância às obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no processo de licitação. 
 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
4.1 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada e encaminhar juntamente com a taxa de 
administração os valores das bolsas acrescidos do valor do auxílio transporte. 
4.2 – Disponibilizar atividade laboral para os estudantes. 
 
4.3 - Demandar para a Contratada as oportunidades de estágio. 
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4.4- Assinar os Termos de Compromisso de Estágio e seus correspondentes Termos Aditivos. 
 

4.5 - Coordenar, acompanhar e avaliar a execução do Programa de Estágio. 
 
4.6 - Controlar a frequência dos estagiários. 
 
4.7- Informar os desligamentos dos estagiários ao Agente Integrador - CONTRATADA. 
 
4.8- Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do estágio. 
 

4.9 - Designar supervisores para os Estagiários, cumprindo a legislação vigente. 
 
4.10 – Acompanhar a execução dos serviços, pela Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e 
Treinamento - GDT, cabendo a cada supervisor de estágio no tempo determinado pela legislação 
acompanhar e avaliar o desempenho do estagiário sobre sua responsabilidade. 
 
4.11 - Comunicar à Contratada qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, diligenciando 
para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 
 
4.12 - Notificar, por escrito a Contratada, da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o 
direito a contraditória e ampla defesa. 
 
4.13 - Passar a CONTRATADA, todas as informações adequadas ao cumprimento deste Objeto. 

5 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
5. 1 - O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da formalização 
contratual. 
 
5.2 - O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no artigo 57, inciso II, 
da Lei Federal nº 8.666/93, desde que a proposta da contratada seja mais vantajosa para o 
Contratante. 
 

6 – DA FISCALIZAÇÃO 

 
6.1 - A execução dos serviços do objeto será acompanhada e fiscalizada por representante da 
Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e Treinamento - GDT, que será designado (a) como 
Gestor (a) do Contrato. 
 
7 – DO LOCAL DE EXECUÇÃO 
 
7.1 - Os serviços serão executados no Estado do Rio de Janeiro, nos seguintes locais: PRODERJ 
Unidade Maracanã (UERJ); no PRODERJ Unidade CAERJ (Centro Administrativo do Estado do Rio 
de Janeiro); no Departamento Geral de Ações Sócio Educativas – DEGASE; e em todos os Centros 
de Internet Comunitária - CIC’s. 

 


