
PREGÃO PRESENCIAL No 069/2019 

ANEXO II 

Contratação de empresa para prestação de serviço de Agente Integrador para o fornecimento de 

estagiários no nível médio, técnico e superior, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes 

de propiciarem a plena operacionalização da Lei no 11.788/08, que dispõem de Estágio de Estudantes, de 

interesse curricular, não obrigatório, entendido o Estágio como uma estratégia de profissionalização que 

complementa o processo de Ensino-Aprendizagem 

Item Quant. Unidade Descrição 

01 12 Mês 

Prestação de serviço de Agente Integrador para o fornecimento de estagiários no nível 

médio, técnico e superior, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de 

propiciarem a plena operacionalização da Lei no 11.788/08, que dispõem de Estágio de 

Estudantes, de interesse curricular, não obrigatório, entendido o Estágio como uma estratégia de 

profissionalização que complementa o processo de Ensino-Aprendizagem, onde: 

- A empresa Contratada (Agente Integrador) será responsável pela seleção dos estagiários, 

através da elaboração de provas teóricas, bem como a aplicação, correção, julgamento de 

recursos e posterior encaminhamento à Prefeitura da listagem com a classificação final dos 

estudantes aprovados no processo seletivo. É de responsabilidade do Município a elaboração do 

edital de Seleção, disponibilidade de local para a realização de provas, e todas as publicações 

legais pertencentes ao processo. 

- Os estudantes selecionados pela Contratada (Agente Integrador) devem estar regularmente 

matriculados e frequentando as aulas, em áreas diretamente ligadas às atividades desenvolvidas 

nos diversos Setores e Secretarias do Município.  

- Aos estagiários que tenham realizado estágio com duração igual ou superior a 1 (um) ano, será 

concedido um período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, ou proporcional ao período de 

estágio quando for inferior a 1 (um) ano, que serão gozados preferencialmente no período de 

férias escolares. 

- Em nenhuma hipótese o estágio configurará vínculo empregatício de qualquer natureza com a 

municipalidade ou Agente Integrador. 

- A Contratada (Agente Integrador) deverá firmar Termo de Compromisso com os estagiários já 

existentes na Prefeitura na data de assinatura do contrato, de acordo com período restante de 

cada um dos estagiários. 

- O número de vagas ofertadas será de até 35 (trinta e cinco) vagas, distribuídas conforme 



tabela abaixo: 

Nível Quantitativo de Estagiários 

Superior 25 

Médio / Técnico 10 

 

- Pelos serviços prestados será pago à Contratada (Agente Integrador) o valor correspondente a 

taxa administrativa a incidir sobre a bolsa-auxílio de cada estagiário, a ser pago, até o quinto dia 

útil do mês subsequente a que a mesma se referir. 

- Aos estagiários será pago a bolsa-auxílio no valor de R$ 753,24 (setecentos e cinquenta e três 

reais e vinte e quatro centavos) e auxílio transporte no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco 

reais), para jornada de trabalho em estágio não obrigatório de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) 

horas semanais. Se necessário, e eventualmente, o Município poderá selecionar estágios de 4 

(quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, neste caso o valor da bolsa-auxílio será 

proporcional as horas contratadas, porém, o valor do auxílio transporte será mantido em R$ 

55,00 (cinquenta e cinco reais). 

- O valor da bolsa-auxílio terá reajuste, no caso de haver aumento de vencimentos dos 

servidores municipais sendo-lhes atribuído o mesmo percentual, conforme art. 7o, § 1o, da Lei 

Municipal no 2.559, de 15 de julho de 2010.  

 

 


