
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL ALTERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 68/2018

O  Prefeito  de  Canela,  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições legais, informa  ALTERAÇÕES  no Edital  de  PREGÃO  PRESENCIAL
68/2018, o qual tem por objeto   a contratação de serviços de agente de
integração de estágio perante instituições de ensino médio e superior,
para prestar serviços de intermediação e contratação de estagiários por
processos seletivos. 

1 – EXCLUI-SE  do Anexo 01 – Termo de Referência do Órgão Licitador,  a
seguinte exigência: 

A  empresa deverá  disponibilizar  escritório  local  ou  regional  em
cidades vizinhas, com distância de até 50km, para atendimento aos
estudantes. 

2 - ALTERA-SE  no Anexo 01 – Termo de Referência do Órgão Licitador as
obrigações da contratada, servindo como termo de referência, e ALTERA-SE
a descrição da  Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações da Contratada,
do Contrato,  passando a vigorar a seguinte redação:  

I  -  Obter  da  CONTRATANTE  a  qualificação  das  oportunidades  de
estágios passíveis de serem concedidas;
II  -  Selecionar  os  candidatos  através  de  2  processos  seletivos
públicos anuais sem custo para o Município;
III  -  Encaminhar  estudantes  cadastrados  e  identificados  com  as
oportunidades de estágios (concedidas) disponíveis, em até 48 horas
do recebimento da solicitação;
IV - Preparar  e encaminhar a CONTRATANTE  toda documentação legal
referente ao estágio no prazo de até 48 horas;
V - Preparar e providenciar para que a CONTRATANTE assine o Termo de
Compromisso, observando-se as exigências contidas nas normas legais
e regulamentares pertinentes, constando pelo menos:
a) Identificação do estagiário, do curso e o seu nível;
b) Qualificação e assinatura dos subscreventes;
c) As condições do estágio;
d) Indicação expressa de  que  o  Termo  de  Compromisso  decorre de
Contrato;
e) Menção de que estágio não acarretará vínculo empregatício;
f) Expedir o certificado de estágio;
g) Carga horária semanal de trinta horas, compatível com o horário
escolar; 
h) Duração do estágio, que será no máximo quatro semestres letivos
(observando  que  deverão  ser  deduzidos  os  períodos  anteriormente
estagiados), obedecendo o período mínimo de um semestre;
VI - Observar o cumprimento pelas Instituições de Ensino conveniadas
dos seguintes requisitos e obrigações:

a) Existência de adequação do estágio a proposta pedagógica
do   curso, a etapa e modalidade da formação escolar do es-
tudante e ao horário e calendário escolar;
b) Exigência do educando de relatório semestral de ativida-
des;
c) Zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso, reorien-
tando o estagiário para outro local em caso de descumpri-
mento de suas    normas;
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d) Comunicar o início do período letivo, as datas de reali-
zação de avaliações escolares ou acadêmicas e por menção de
aprovação final;
e) Incorporar ao plano de atividades do estagiário, elabo-
rado em acordo entre a CONTRATANTE, a Instituição de Ensino
e o educando ao Termo de Compromisso por meio de aditivos à
medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do
estudante.

VII  -  Notificar  a  CONTRATANTE  de  qualquer  irregularidade  ou
alteração, constatada na situação escolar dos estagiários.
VIII  -  Notificar  previamente  a  CONTRATANTE  sobre  as  datas  de
vencimento dos Termos de Compromisso dos estagiários, providenciando
os devidos termos aditivos e termos de rescisão nos prazos legais;
IX - Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de
realização  do  estágio  com  indicação  resumida  das  atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
X - Manter à disposição da fiscalização/CONTRATADA documentos que
comprovem  a  relação  de  estágio,  inclusive  em  meio  eletrônico,
constando a relação de estagiários e período de vigência dos contra-
tos;
XI - Enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6
(seis)  meses, relatório  de  atividades,  com  vista  obrigatória  ao
estagiário;
XII -  Apresentar planilha contendo o valor mensal a CONTRATANTE com
os valores correspondentes para a liquidação das despesas do mês
correspondente a prestação dos serviços;
XIII - Acompanhar e orientar os estagiários, visando o cumprimento
dos prazos na entrega dos documentos necessários ao andamento legal
do estágio;
XIV - Auditar a conformidade da prestação de estágio, com no mínimo
quatro fiscalizações/visitas anuais;
XV - A execução rigorosa dentro das especificações estabelecidas,
sendo que a não observância essa condição implicará recusa, com a
aplicação das penalidades contratuais.

3 – ALTERA-SE as datas, conforme segue: 
Data de Abertura da Licitação: 28.03.2019 
Credenciamento: Das 13:30horas até 13:55horas 
Recebimento e Análise das Propostas: Às 14:00 horas do dia 13.03.2019
Início da Sessão de  Disputa dos Preços:  Às 14:00horas
  
As  demais  cláusulas,  descrições  e  anexos  do  Edital,  permanecem
inalterados. 

  
Informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras,
na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282 5100 ou
através  do  e-mail l  icitacoes@canela.rs.gov.br   e/ou
pregão@canela.rs.gov.br. 

Canela/RS, 14 de março  de 2019.

Constantino Orsolin
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Prefeito de Canela 
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