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TERMO DE REFERENCIA 

r 
TERMO DE REFERÉNCIA PARA: 

Contratação de empresa especializada em recrutamento e seleção de estagiários para a 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS. 
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Órgão/ Entidade Proponente: Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS. 

J 
Nº do CNPJ: 

05.867.581/0001-87 

Endereço: Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460, Japiim II, Conj. Atílio Andreazza, Bloco G, 1º Andar. 

Cidade: Manaus UF: Amazonas CEP: 69.077-370 Telefone: (92) 98415-

1167 

Título do Projeto: Contratação de instituição 

especializada em recrutamento e seleção de 

estagiários de nível superior para a Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

12 (doze) meses a partir da contratação 

1. OBJETO 

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação, de empresa, sem fins 

lucrativos, especializada em recrutamento e seleção de estagiários para a Agencia de Desenvolvimento 

Sustentável do Amazonas-ADS, conforme especificações, quantidades e condições a seguir. 

2. JUSTIFICATIVA 

Interessa a este órgão promover a integração escola-empresa-governo para complementar o 

ensino e a aprendizagem, proporcionando o desenvolvimento da classe estudantil em sua formação 

profissional para atuação no mercado de trabalho, e assim contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico da região. 

3. DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVO 
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Estagiário de nível superior 

TOTAL 
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Quantidade. 

40 

40 

4. DESCRIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS E ATIVIDADES 

4.1. TÍTULO: Estagiário de nível superior 

ATIVIDADES: Desempenhará atividades relacionadas com sua área de formação. 

GerAncia de Adiministraçãr7 de Patrlmbnio e Serilços - GEAPS 

Carga Horária 

06 (seis) horas diárias 

Corr~t:~n iº3terna dr3 i_ì;~itaç~o 
Ci~ 

~ ~roc: ~ 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

! ~f_~.Q. 
r 'N• 

a) Estar regularmente matriculado a partir do 1º período, em curso de nível superior nas áreas 

de Ciências Humanas, Exatas e Ciências Biológicas; 

b) Estar frequentando efetivamente o curso; 

c) Ter domínio dos aplicativos Word e Excel; 

d) Ter, preferencialmente, idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

e) Ter disponibilidade para estagiarem regime de 30 horas semanais. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

5.1. Promover a divulgação do contrato na ADS; 

5.2. Realizar acompanhamento administrativo do estágio; 

5.3. Informar à ADS sobre exigências específicas dos Conselhos Fiscalizadores de Profissão quanto 
à supervisão de estágio; 

5.4. Encaminhar os candidatos para preenchimento das oportunidades de estágio, conforme 
perfil definido pela ADS. Ressalta-se que deverá ser observada a compatibilidade das atividades 
de estágio com a programação curricular estabelecida para cada curso e se os candidatos estão 
matriculados e frequentes em cursos ou Instituições de Ensino em que haja previsão para estágio 
curricular. 
Caso não sejam observadas essas condições, o Agente de Integração será responsabilizado 
civilmente; 
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5.5. Encaminhar estudantes com deficiência para fins de cumprimento da reserva de vagas 

prevista na legislação; 

5.6. Efetivar a contratação do estagiário selecionado no prazo estipulado pela Instituição de 
Ensino a qual o estudante esteja vinculado, mediante a elaboração de Termo de Compromisso —
TC. Para a emissão do referido TC, o estagiário deverá apresentar CPF, RG, declaração de aluno 
regular, e atestado médico que comprove aptidão para realização do estágio; 

5.7. Informar aos estagiários sobre as providências e os documentos necessários para efetivação 
do Termo de Compromisso, sobre as regras a serem observadas durante o estágio, e sobre a 
finalidade e funcionamento do Seguro Contra Acidentes Pessoais; 

5.8. Informar imediatamente à ADS qualquer alteração na situação acadêmica do estudante que 
tenha impacto na realização do estágio; 

5.9. Apresentar no ato da contratação, apólice e / ou certificado de seguro contra acidentes 
pessoais para o estagiário, na forma do artigo 5º, do inciso IV da Lei Federal n° 11.788, de 25 de 
setembro de 2008, desonerando o CONTRATANTE dessa obrigação. 

5.10. Comunicar à ADS, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, os desligamentos em 
virtude do término do período máximo de 4 (quatro) semestres de estágio, e por motivo de 
conclusão do curso na Instituição de Ensino; 

5.11. Encaminhar, até o 5º dia útil do mês subsequente, a Fatura com o valor a ser pago pela ADS 
e contendo o quantitativo de estagiários; 

5.12. Encaminhar, mensalmente, recibo referente ao valor pago de contribuição institucional 
(Serviço objeto do certame) do mês anterior; 

5.13. Preparar e informar em 03 (três) dias úteis, com base na tabela de frequência fornecida pela 
CONTRATANTE, o cálculo da bolsa de estágio eauxílio-transporte, efetuando os descontos 
provenientes de faltas.; 

5.14. Repassar aos estagiários contratados o valor da bolsa e do auxílio-transporte até o 3º dia 
útil após pagamento realizado pela ADS. 

5.15. Realizar, na ADS, no mínimo, uma reunião semestral de acompanhamento de estágio com 
os estagiárìos do Programa, com profissional devidamente capacitado para esse fim, com o 
objetivo de colher informações sobre as atividades realizadas pelos estudantes, bem como 
orientá-los quanto a possíveis dúvidas existentes e a conduta a ser adotada durante a prática do 
estágio; 

5.15.1. Promover, no mínimo, um encontro anual com os supervisores de estágio do Programa, 
com o objetivo de orientá-los sobre a legislação de estágio, reforçar a importância do papel do 
supervisor para a formação profissional dos estagiários e esclarecer dúvidas sobre os 
procedimentos de estágios; 

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 —
Bloco G, Conj. Atílio Andreazza -Japiim 
Manaus-AM -CEP 69077-730 

ADS 
Agència d~ D~.~envolvirrientc 
SusUent~vel do Amazcmas 



AMAtONA 
GOVERNO DO ESTADO 

Ger~ncia de Ad)ministraç~o ds 
Patrim8nfo e Servlços - GEAPS 

` Proc: 

~Ass: 
~ Fls:~;~ ~ 

_, 

5.16. Assumir inteiramente a responsabilidade e arcar total e exclusivamente com todos os 

custos, despesas, encargos e obrigações trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, visto que seus empregados não estabelecerão nenhuma espécie de vínculo empregatício 

com a ADS; 

5.17. Regularizar as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas especificações, 
quando notificado pela ADS, sob pena de sofreras penalidades estabelecidas no contrato; 

5.18. Responder por quaisquer prejuízos ou danos causados diretamente a Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente 
aos reparos ou às indenizações cabíveis, e assumindo 0 ônus decorrente; 

5.19. Controlar a regularidade escolar dos estagiários junto às instituições de ensino; 

5.20. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o contrato, nem 
subcontratar quaisquer das obrigações acordadas; 

5.21. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades, no âmbito da 
ADS, sem a sua prévia autorização. 

6. Das Obrigações da Contratante 
Con~i~~ao ii~t$ma c:o Licitaçáo 

~ii` 

~~: a.~n3 
6.1. Coordenar, acompanhar e avaliar a execução do Programa de Estágio;, ~~~~ _ 

6.2. Coordenar, acompanhar e avaliar a execução do Programa de Estágio; 

6.3. Promover, em conjunto com a Instituição contratada, a divulgação do contrato com o Agente 
de Integração; 

6.4. Promover articulação permanente com o Agente de Integração 
visando a oferecer oportunidades de estágio; 

6.5. Solicitar ao Agente de Integração a indicação de estudantes que atendam ao perfil e 
requisitos exigidos pelas oportunidades de estágio; 

6.6. Reservar 10% (dez por cento) do quantitativo de vagas de estágio para estudantes com 
deficiência, observada a compatibilidade com as atividades a serem realizadas; 

6.7. Estabelecer mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação do Programa de Estágio; 

6.8. Proporcionar instalações e condições ambientais adequadas para a alocação do estagiário; 

6.9. Selecionar e receber os candidatos à participação no Programa de Estágio; 

6.10. Manter banco de dados atualizado dos estagiários; 
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6.11. Encaminhar os estagiários às unidades solicitantes, verificando a compatibilidade entre as 

atividades a serem desenvolvidas e a área de formação do estudante; 

6.12. Emitir ou providenciar na área competente a emissão do crachá de 

identificação do estagiário, para acesso às dependências da ADS; 

6.13. Receber e analisar relatórios, avaliações e registros de frequência do 

estagiário, encaminhados pela área onde está sendo realizado 0 

estágio; 

6.14. Auxiliar na promoção de eventos de capacitação destinados aos estagiários e supervisores, 
visando ao desenvolvimento do educando; 

6.15. Receber, analisar e dar os devidos encaminhamentos às solicitações 
de remanejamento e desligamento do estágio; 

6.16. Definir, no início do estágio, supervisor para acompanhar e orientar as 
atividades do estagiário, bem como seu substituto, quando 
necessário; 

6.17. Enviar à Instituição de Ensino, bimestralmente, relatório de atividades, 
com vista obrigatória do estagiário; 

6.18. Assegurar ao estagiário recesso remunerado, a ser gozado 
preferencialmente durante as férias escolares, nos termos da Lei n.º 
11.788/2008; 

6.19. Conceder auxílio-transporte ao estagiário; 

6.20. Conceder a bolsa de estágio; 

t C~a~o ttl~arn~ C:3 L1clt~ç;.;o 
L1~. 

r-2~ p2 óO3 ~~ Fo~:3n6 
a 

6.21. Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação mediante 
comprovante apresentado pelo estagiário; 

6.22. Receber, analisar e dar os devidos encaminhamentos, inclusive 
comunicar ao Agente de Integração, as solicitações de 
remanejamento, prorrogação e desligamento do estágio; 

6.23. Entregar, por ocasião do desligamento do estagiário, termo de realização do estágio, 
fornecido pelo Agente de Integração, com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 
períodos e da avaliação de desempenho; 

6.24. Expedir o Certificado de Estágio ou declaração de estágio, conforme motivo do 
desligamento; 

6.25. Manter, em conjunto com o Agente de Integração, por cinco anos, à 
disposição da fiscalização, documentos que comprovem a 
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de estágio; 

6.26. Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente sobre estágio; 

6.27. Celebrar Termo de Compromisso com a Instituição 

Educando, zelando por seu cumprimento, na forma 

11.788 de 25 de setembro de 2008. 

7. ESTIMATIVA DE PREÇO DO SERVIÇO 

~ C-orrasF.~o !n#em~ itaç~a 

~ ;.:.>•rx:. 
 ____-""_ ..~.----) ,_..~,.~30~ 1N9~►-~~~.~~-~1 ~ ~,~:~. --- ..w._._._~: , ,..~.  ~-,...~ ~. 

G~r~noi~ de Adi+nirli~#r~ção de 
~atr~m8nio e S~r~llças - GEAF'S -------._._...~. 

de Ensino e o 
prevista na Lei 

Lote Item Discriminação Unid Qtd Vi Unit VI Mensal 
0 

Meses 
Vi Global 

01 

1.1 
Estágio Nível 

Superior 
Remunerado — 6H 

Bolsa 
estágio 

40 R$ 640,00 R$25.ó00,00 12 R$307.200,00 

1.2 
Estágio Nível 

Superior 
Remunerado — 6H 

Auxílio —
Transporte 

40 R$ 167,20 R$ó.688,00 12 R$80.25ó,00 

1.3 
Taxa de 

Administração (1) 
Estagiário 40 Al A2 12 A3 

TOTAL A4 

a) O campo "A1" corresponde à: 
Taxa de Administração oferecida pela licitante referente a uma BOLSA de ESTÁGIO, devendo 

ser expresso em reais, com 2 duas casas decimais após a virgula. 

b) O campo "A2" corresponde à: 
="A1"x 40 

c) O campo "A3" corresponde à: 
="A2" x "12(doze) meses" 

d) O campo "A4" corresponde ao somatório abaixo: 
=307.200,00 + 80.256,00 + "A3" 

7.1.1. Bolsa estágio de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), para o estagiário de nível superior 

com carga horária de 06 {seis) horas diárias; 

7.1.2. Auxílio transporte de R$ 167,20 {cento e sessenta e sete reais e vinte centavos), para 

estagiárío de nível superior, carga horária de 06 (seis} horas diárias; 
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7.1.2.1. valor Mensal: ajustar os cálculos para valores concernentes ao pagame 

transporte para 40 (quarenta) estagiários; 

C~©r~ncla de As~iministração de 
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~~~ 
o de auxílio 

7.2. O valor acima estabelecido será reajustado em caso de modificação do preço da passagem de 

ônibus urbano na cidade de Manaus; 

7.3. Taxa de Administração: 0 Governo do Estado do Amazonas, por meio da Resolução n° 

29/2017-GSEFAZ/AM, publicada no Diário Oficial de 10 de agosto de 2017, fixa o valor da taxa de 
administração que remunera os Agentes de Integração em R$ 17,20 (dezessete reais e vinte 
centavos) por estagiário,20, que inclui os valores previstos nos itens 11.3.2.1., 11.3.2.2 e 

11.3.2.3. deste Edital de Credenciamento. 

7.3.1. Da Majoração da Taxa de Administração e Apólice de Seguro: Somente a SEFAZ, por 

intermédio da autoridade competente, poderá determinar a majoração da taxa de administração 
e apólice de seguro, sendo vedado aos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do 
Poder Executivo Estadual, em qualquer hipótese, promover sua alteração ou reequilíbrio. 

Crmás~ãa l~~terna da Llcitaç~o 
Cïí_ 8. DO VALOR E PAGAMENTO 

8.1 0 serviço a ser contratado será pago em 12 (doze) parcelas mensais. 
~  Fro~c~Q3 ~ ~g~Fi~_: 
k;;~: 

8.2. 0 valor mensal será proporcionalmente reduzido em ocorrência de faltas, ou caso a empresa 

CONTRATADA deixe de alocar todas as pessoas previstas nos diferentes turnos em um determinado 

lapso temporal. 

8.3. O pagamento será efetuado em favor da CONTRATADA, mensalmente, mediante depósito 

bancário, até o 5.º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, desde que 

estes estejam em conformidade com as exigências contratuais e que não haja fator impeditivo. 

8.4 Juntamente com a Nota Fiscal, Nota Fiscal Fatura ou Fatura dos serviços prestados, a 

CONTRATADA deverá apresentar comprovação de regularidade para com as Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal, com a Seguridade Social, com o FGTS e apresentar Certidão quanto à Dívida 

Ativa da União. 

8.5 Caso ocorra erro ou omissão na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o seu 

pagamento, a CONTRATADA deverá substituí-la, devendo o pagamento ser realizado até o S.º 

(quinto) dia útil da data da apresentação da nova fatura, sem prejuízo aos estagiários envolvidos 

na execução deste instrumento. 
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8.6 Nenhum pagamento será efetuado à licitante contratada, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

Corni~~o 1:tema de Ucitaçáo 

9. DO DESCONTO 

~~~ 

CiL 

9.1 As faltas não justificadas de estagiários ensejarão o desconto do preço mensal estipulado, 

seguinte maneira: 

Desconto da Bolsa =[(Valor da Bolsa/30) x Total de Faltas] 

Desconto do Auxílio-Transporte =[(Valor do Auxílio Transporte / 22} x Total de Faltas] 

9.2 Para o cômputo das faltas deverá ser tomado por base o mês anterior ao de referência da 

folha. 

10. DAS PENALIDADES 

10.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou sociedade de 
economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

10.1.1. Advertência; 

10.1.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
entidade sancionadora, por prazo não superiora 2 (dois) anos; 

10.1.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o Contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada 
judicialmente. 

10.1.5. As sanções previstas nos subitens 10.1.3. e 10.1.4. poderão ser aplicadas juntamente com 
a do subitem 10.1.3., devendo a defesa prévia do interessado, no processo, ser apresentada no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 

10.1.6. As sanções previstas no subitem 10.1.4.poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 
profissionais que: 

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 -
Bloco G, Conj. Atílio Andreazza -Japiim 
Manaus-AM -CEP 69077-730 

ADS 
Ag~núa da Desenvotvímento 
Sustentáve! tfo Amamnas 



~4~ON 
GOVERNO DO ESTADO 

er~~nc~a de Adiministr~ç~c~ de 
atrimónfo e Senrlços ~- GE.APS 

roc: 

S;.i ~ 

~3~~

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fráude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a sociedade 
de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

CcNniss~o interna cie Licitat~o 
CBE. 

Nem: a3o3 ~~ 
~~~:  - ~-

11.1. 0 candidato classificado que for chamado e não aceitar as condições, por qualquer 

motivo, poderá optar pela convocação posterior, devendo ser colocado no final da lista de 

classificação. 

11.2. 0 estágio terá a duração de 02 (dois) anos, não podendo ser prorrogado, sempre limitado 

ao término ou interrupção do curso e ainda, podendo ser rescindido por ambas as partes a 

qualquer tempo. 

11.3. É assegurado ao estagiário recesso que deverá ser gozado no 12° (décimo segundo) e 24° 

(vigésimo quarto) mês de efetivo estágio, sendo 30 (trinta) dias em cada período. 

11.4. O recesso do estagiário não poderá ser fracionado e deverá ser gozado dentro do período 

de vigência do Termo de Compromisso de Estágio. 

11.5. O desligamento dar-se-á por solicitação do estagiário ou por iniciativa da Administração; 

11.6. A jornada diária do estagiário não poderá ultrapassar de 06 (seis), conforme carga horária 

ajustada. 

11.7. O estagiário terá sua carga horária reduzida pela metade no período de prova 

estabelecido em calendário escolar pela Instituição de Ensino. 

11.8. 0 objeto do presente Termo de Referência poderá sofrer acréscimos ou supressões, 

conforme previsto no Parágrafo 1º, Art. 81, da Lei n.º 13.303/16. 

12. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 
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Demais informações e esclarecimentos de natureza técnica poderão ser obtidos na Gerencia de 

Recursos Humanos da ADS, sito à Av. Carlos Drumond de Andrade, 1460, Conj. Atílio Andreazza, 

Japiim II Bloco G, 2º Andar. 

DECLARAÇÃO 

C~.:rr.E~ão interna de licitação 
CÉL 

~~:: o2.3E73 I /1q { Fia: 3o2J► 
k~:.. • 

- 
~ 

-  --~-- ..r.~. 

Declaramos que este Plano está de acordo com a Lei nº 13.303 de 30.06.2016. 

Manaus,~~//  ~J~?/~~ Manaus, ~~/  ~9 /  ~~

Solicitante: 

/~ 
Marta Araújo Melo Paraense 

Gerente de Recursos HumarroslADS 
Decreto: 10/03/2020 

Aprovado: 

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 -

Bloco G, Conj. Atílio Andreazza -Japiim 
Manaus-AM -CEP 69077-730 

ADS 
Ayènr.ía de Uesºnvolvímanto 
Sust~rtável da Arnazonas 


