
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA

 

 

1- OBJETO

 

Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições
públicas e privadas de ensino superior, visando ao desenvolvimento de atividades
conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em
vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados.

Este contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando ao
desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho,
de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV ), por
meio da operacionalização de programa de Estágio de Estudantes.

O Estágio de Estudantes, não obrigatório, será desenvolvido conforme determinação
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto
pedagógico do curso, informadas pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei nº
11.788/08, tendo como finalidade a preparação para o trabalho produtivo de
educandos.

 

2 – JUSTIFICATIVA

 

A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de uma contratada que
faça a intermediação entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -TRE/AL, os
estagiários e as diversas unidades escolares de nível superior do Estado de Alagoas.

 

3- LOCAL DO ESTÁGIO

 

As atividades do estágio serão realizadas nas dependências do TRE-AL, em área cujos
serviços guardem estrita correlação com as respectivas áreas de formação
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profissional.

 

4- OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO

 

a) Manter convênios específicos com as Instituições de Ensino, contento as condições
exigidas para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;

b) Obter da Contratante a identificação das áreas de formação de estágio a serem
concedidas;

c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de
classificação;

d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades
aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da
etapa e modalidade do curso de formação do estudante;

e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:

Termo de Compromisso de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a
Instituição de Ensino;

Contratar e manter, durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de
Seguro contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do
seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.

f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades
preenchidos pelo Supervisor de estágio da Contratante;

g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente
preenchido pela Contratante;

h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de
Ensino a conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;

i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio
de Termos-Aditivos;

j) Controlar e acompanhar a elaboração do relatório final de estágio, de
responsabilidade da Contratante;

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para
os estagiários;

l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que
estiverem em estágio nas dependências da CONTRATANTE;

m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de
Ensino conforme determinação da Lei;

n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das Bolsas-
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Auxílio e do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante contratados ao abrigo
deste instrumento, mediante a transferência prévia dos recursos mencionados na
letra “p” do item cinco deste Termo;

o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do
valor do imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;

p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio
Concedidas, para fins de declaração do Imposto de Renda.

 

5 – CABERÁ À CONTRATANTE DE ESTÁGIOS (TRE-AL)

 

a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração,
atendendo as condições definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos
estágios;

b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;

c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos
aprovados para o estágio;

d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;

e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos
de atividades dos estagiários;

f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades
circunstanciados, dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;

g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado
pelo Supervisor e pelo Estagiário;

h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de
desligamento do estagiário;

i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos
procedimentos administrativos a cargo do agente de integração;

j) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a
relação de estágio;

l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;

m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;

n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados
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pelos estagiários;

o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.

p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao
pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os
respectivos valores.

 

6- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 

6.1 – Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado , no
mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso;

6.2 – Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;

6.3 – Convocação dos estudantes selecionados/classificados em processo de seleção,
seguindo a lista de classificação;

6.4 – Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;

6.5 – Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;

6.6 – O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para
seus estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao
estagiário integral assistência e/ou sua família, em caso de acidente;

6.7 – Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;

6.8 – Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou
rescisões dos termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;

6.9 – Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;

6.10 – Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;

6.11 – Avaliação periódica dos estagiários;

6.12- Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais,
inclusive para esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do
agente de integração para o controle de frequência e demais questões relacionadas ao
programa de estágio, com a disponibilização de senhas para cada supervisor.

6.13 – Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;

6.14 – Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à
instituição de ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;

6.15 – Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante,
orientando os supervisores dos estagiários como preenchê-los;

6.16 – Emissão dos Relatórios a cada semestre;
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7 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA INTERNET

 

7.1 – Abertura de novas oportunidades de estágio;

7.2 – Consulta de estagiários ativos;

7.3 – Emissão de certificado com todas as informações do seguro de acidentes;

7.4 – Emissão dos relatórios de estágio;

7.5 – Emissão dos termos de realização de estágio;

7.6 – Rescisões antecipadas de contrato de estágio com geração de protocolo;

7.7 – Solicitação de prorrogação de contrato de estágio;

7.8 – Verificação de data de vigência do contrato;

7.9 – Oferecer portal no respectivo site de forma a facilitar o processamento da folha
de pagamento aos estagiários, remessa de relatórios pelos supervisores e demais
procedimentos administrativos.

 

8- CARGA HORÁRIA

 

O estagiário deverá cumprir jornada de 04 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas
semanais, de acordo com o horário de funcionamento da Secretaria deste Tribunal.

 

9 - REMUNERAÇÃO DO ESTÁGIO

 

O estagiário de nível superior receberá, mensalmente, Bolsa-Estágio no valor 
corresponde a  01 (um) salário minímo, deduzindo-se os dias de faltas não justificadas,
quando for o caso.

 

10 - AUXÍLIO TRANSPORTE

 

Aos estagiários será concedido, a título de auxílio-transporte, o valor fixado pela
municipalidade, sendo pago de acordo com o efetivo comparecimento.

 

11 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
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A contratante efetuará contribuição mensal, a título de taxa de administração, ao
agente de integração.

 

12- CONTRATO

 

12.1- No valor da taxa de administração deverão estar inclusos todos os impostos,
taxas e demais encargos/despesas necessários à completa execução dos serviços
contratados, bem como o seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário;

12.2 – A administração do Programa de estágio deverá incluir o processo seletivo, a
administração contratual, verificação da regularidade acadêmica do estudante,
acompanhamento da vigência, seguro de acidentes pessoais e repasse de bolsa-auxílio
e benefícios;

12.3 – O pagamento aos estagiários deverá ser feito pela contratada obrigatoriamente
em até 48 (quarenta e oito) horas após o depósito efetuado pelo TRE-AL referente ao
pagamento da fatura de cobrança.

 

13- VAGAS

 

São 14 vagas conforme, evento tal (para 2019) e SEI nº 0009991-
66.2018.6.02.8000 (evento 0520111 - para 2020).

 

14- VIGÊNCIA

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta)
meses, mediante formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência conforme artigo
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

 

15 – DO PAGAMENTO

 

O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será efetuado pelo
agente de integração, mensalmente, após a transferência do recurso financeiro pelo
TRE-AL.

O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do contrato no
dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de que haja tempo hábil para o
processamento da folha de pagamento e efetivo depósito dos valores destinados ao
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pagamento dos estagiários na conta do agente de integração.

A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de integração
deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito na conta do
agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e sua
identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.

Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de integração deverá
apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento aos estagiários referente ao
mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra acidentes pessoais em
favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de inclusão do estagiário na
cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de acidentes
pessoais (primeiro pagamento).

Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os dados
bancários para depósito.

 

16 – DO ESTABELECIMENTO DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO

 

É indispensável a existência de estabelecimento local (escritório em Maceió) pelo agente
de integração, a fim de oferecer suporte administrativo e operacional de forma
presencial à Contratante.

 

17 – DO ORÇAMENTO

 

As despesas ocorrerão à conta do orçamento disponível na LOA 2019
(evento 0543510) e LOA 2020, em fase de elaboração, conforme SEI 0009991-
66.2018.6.02.8000 (evento 0520111).

 

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

18.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:

 

18.1.1 - Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;

 

18.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado:

Termo de Referência EJE 0543410         SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 7



 

18.1.2.1 – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do contrato.

 

18.1.2.2 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.

 

18.2 – As sanções administrativas aqui previstas poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

 

19 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO

 

A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução
vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que
será comunicado ao agente de integração.

 

20 – DO FORO

 

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação.

 

Maceió (AL), 17 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 17/05/2019, às 11:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 17/05/2019, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543410 e o código CRC FB3F3DCD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

12/06/2018

14:38

8

Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2019

Quantitativa UA

- Cadernos - R$ 3.391,44- Cadernos - R$ 3.391,44
- Folder - R$ 1.220,96
- Faixas - R$ 339,04

- Cadernos - R$ 3.391,44
- Folder - R$ 1.220,96
- Faixas - R$ 339,04
- Banner - R$ 542,88

- Cadernos - R$ 3.391,44
- Folder - R$ 1.220,96
- Faixas - R$ 339,04
- Banner - R$ 542,88
- Calendários de Mesa - R$ 6.103,76
- Mouse Pad - R$ 3.391,44

- Cadernos - R$ 3.391,44
- Folder - R$ 1.220,96
- Faixas - R$ 339,04
- Banner - R$ 542,88
- Calendários de Mesa - R$ 6.103,76
- Mouse Pad - R$ 3.391,44
- Crachá - R$ 1.627,60
- Bloco de papel - R$ 5.425,68

- Cadernos - R$ 3.391,44
- Folder - R$ 1.220,96
- Faixas - R$ 339,04
- Banner - R$ 542,88
- Calendários de Mesa - R$ 6.103,76
- Mouse Pad - R$ 3.391,44
- Crachá - R$ 1.627,60
- Bloco de papel - R$ 5.425,68
- Pasta para Eventos - R$ 14.445,60

- Cadernos - R$ 3.391,44
- Folder - R$ 1.220,96
- Faixas - R$ 339,04
- Banner - R$ 542,88
- Calendários de Mesa - R$ 6.103,76
- Mouse Pad - R$ 3.391,44
- Crachá - R$ 1.627,60
- Bloco de papel - R$ 5.425,68
- Pasta para Eventos - R$ 14.445,60
Total R$ 57.922,80.

- Cadernos - R$ 3.391,44
- Folder - R$ 1.220,96
- Faixas - R$ 339,04
- Banner - R$ 542,88
- Calendários de Mesa - R$ 6.103,76
- Mouse Pad - R$ 3.391,44
- Crachá - R$ 1.627,60
- Bloco de papel - R$ 5.425,68
- Pasta para Eventos - R$ 14.445,60
Total R$ 57.922,80.

Justificativa UA-2

- Cadernos - R$ 3.391,44
- Folder - R$ 1.220,96
- Faixas - R$ 339,04
- Banner - R$ 542,88
- Calendários de Mesa - R$ 6.103,76
- Mouse Pad - R$ 3.391,44
- Crachá - R$ 1.627,60
- Bloco de papel - R$ 5.425,68
- Pasta para Eventos - R$ 14.445,60
Total R$ 57.922,80.

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais 
para redução: a) Custeio -5,82%; b) Investimento -78,82%, sendo seguido a orientação quanto ao contrato da CTIS.

- Cadernos - R$ 3.391,44
- Folder - R$ 1.220,96
- Faixas - R$ 339,04
- Banner - R$ 542,88
- Calendários de Mesa - R$ 6.103,76
- Mouse Pad - R$ 3.391,44
- Crachá - R$ 1.627,60
- Bloco de papel - R$ 5.425,68
- Pasta para Eventos - R$ 14.445,60
Total R$ 57.922,80.

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais 
para redução: a) Custeio -5,82%; b) Investimento -78,82%, sendo seguido a orientação quanto ao contrato da CTIS.

35.176,00AÇÕES EDUCATIVASTOTAL

DIÁRIAS

3390.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
DIÁRIAS PARA COLABORADORES NO PAÍS 14UNIDADE 700,00 9.800,00

TOTAL 3390.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 9.800,00

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
DIÁRIAS 10UNIDADE 420,00 4.200,00

TOTAL 3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS 4.200,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para 
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão 

Justificativa UA-1
DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para 
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão 
convidados dois palestrantes por evento.

Justificativa UA-1
DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para 
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão 
convidados dois palestrantes por evento.

DIÁRIAS NO PAÍS (R$ 4.200,00):  despesa para fazer face ao deslocamento de servidores e diretores para participar de eventos 

Justificativa UA-1
DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para 
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão 
convidados dois palestrantes por evento.

DIÁRIAS NO PAÍS (R$ 4.200,00):  despesa para fazer face ao deslocamento de servidores e diretores para participar de eventos 
relacionados ao âmbito desta EJE, tais como CODEJE, ENFAM etc.

Justificativa UA-1
DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para 
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão 
convidados dois palestrantes por evento.

DIÁRIAS NO PAÍS (R$ 4.200,00):  despesa para fazer face ao deslocamento de servidores e diretores para participar de eventos 
relacionados ao âmbito desta EJE, tais como CODEJE, ENFAM etc.

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para 
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão 
convidados dois palestrantes por evento.

DIÁRIAS NO PAÍS (R$ 4.200,00):  despesa para fazer face ao deslocamento de servidores e diretores para participar de eventos 
relacionados ao âmbito desta EJE, tais como CODEJE, ENFAM etc.

Justificativa UA-2
DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para 

Justificativa UA-1
DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para 
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão 
convidados dois palestrantes por evento.

DIÁRIAS NO PAÍS (R$ 4.200,00):  despesa para fazer face ao deslocamento de servidores e diretores para participar de eventos 
relacionados ao âmbito desta EJE, tais como CODEJE, ENFAM etc.

Justificativa UA-2
DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para 
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão 
convidados dois palestrantes por evento.

Justificativa UA-1
DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para 
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão 
convidados dois palestrantes por evento.

DIÁRIAS NO PAÍS (R$ 4.200,00):  despesa para fazer face ao deslocamento de servidores e diretores para participar de eventos 
relacionados ao âmbito desta EJE, tais como CODEJE, ENFAM etc.

Justificativa UA-2
DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para 
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão 
convidados dois palestrantes por evento.

Justificativa UA-1
DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para 
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão 
convidados dois palestrantes por evento.

DIÁRIAS NO PAÍS (R$ 4.200,00):  despesa para fazer face ao deslocamento de servidores e diretores para participar de eventos 
relacionados ao âmbito desta EJE, tais como CODEJE, ENFAM etc.

Justificativa UA-2
DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para 
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão 
convidados dois palestrantes por evento.

DIÁRIAS NO PAÍS (R$ 4.200,00):  despesa para fazer face ao deslocamento de servidores e diretores para participar de eventos 
relacionados ao âmbito desta EJE, tais como CODEJE, ENFAM etc.

Justificativa UA-1
DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para 
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão 
convidados dois palestrantes por evento.

DIÁRIAS NO PAÍS (R$ 4.200,00):  despesa para fazer face ao deslocamento de servidores e diretores para participar de eventos 
relacionados ao âmbito desta EJE, tais como CODEJE, ENFAM etc.

Justificativa UA-2
DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para 
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão 
convidados dois palestrantes por evento.

DIÁRIAS NO PAÍS (R$ 4.200,00):  despesa para fazer face ao deslocamento de servidores e diretores para participar de eventos 
relacionados ao âmbito desta EJE, tais como CODEJE, ENFAM etc.

14.000,00DIÁRIASTOTAL

ESTAGIÁRIOS

3390.39.03 - COMISSÕES E CORRETAGENS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO 14UNIDADE 252,00 3.528,00

TOTAL 3390.39.03 - COMISSÕES E CORRETAGENS 3.528,00

3390.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
AUXÍLIO TRANSPORTE- URBANO 14UNIDADE 2.023,00 28.322,00

TOTAL 3390.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE 28.322,00

3390.39.69 - SEGUROS EM GERAL
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO 14UNIDADE 69,00 966,00

Anexo proposta orçamentaria 2019 - estagiários (0543510)         SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 12



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

12/06/2018

14:38

9

Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2019

Quantitativa UA

TOTAL 3390.39.69 - SEGUROS EM GERAL 966,00

3390.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
ESTAGIÁRIOS 14UNIDADE 12.135,00 169.890,00

TOTAL 3390.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 169.890,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-1
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2
1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o 
Cálculo da despesa.

Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.

Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$ 
3,65, aumento aproximado de 4,5%).

2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.

A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total 
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.

3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei 
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.

Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das 
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores 
atualmente pagos.

Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).

Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2019.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Submetemos, tempestivamente, a Vossa Senhoria, o

Termo de Referência alusivo à contratação de agente de
integração para os serviços de intermediação empresa-escola
e seus anexos (0543410), solicitando que sejam
implementadas as medidas necessárias ao desenlace da
pretendida contratação.

 
Registramos que a contribuição institucional (taxa

de administração) está atualmente no valor de R$ 20,00 (vinte
reais), por estagiário.

 
Por fim, ressaltamos que a atual contratação finda

em 16/10/2019, sendo imprescindível a instauração do
competente procedimento licitatório. 

 
Cordialmente.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 17/05/2019, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 17/05/2019, às 11:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543514 e o código CRC 1C5966FF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2019.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

 
 
Senhor Diretor,
 
Demonstrada a previsão orçamentária da despesa

(0543510), o que retrata sua pertinência com o planejamento de
aquisições para o próximo exercício, aprovo o TR de
evento 0543410 e evoluo o feito à consideração superior do Ilm.º Sr.
Diretor-Geral, em observância ao disposto no art. 7º da Resolução
TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-
lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/05/2019, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547498 e o código CRC 07FCAD82.

0004332-88.2019.6.02.8502 0547498v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2019.
Considerando a informação contida no

despacho 0547498, firmado pelo Secretário de Administração, e à luz
do art. 7º da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, determino o
encaminhamento do feito à Coordenadoria de Material e Patrimônio
para a competente instrução visando à contratação dos serviços de
intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e
privadas de ensino superior, visando ao desenvolvimento de
atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com
a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para
estudantes interessados.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/05/2019, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547650 e o código CRC 6481F0AD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de maio de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0547650, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/05/2019, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548913 e o código CRC A0DF1CF9.
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E-mail - 0551446

Data de Envio: 
  04/06/2019 17:46:38

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    empregabilidade@iesb.br
    curitiba@ceinee.org.br
    universidadepatativa@hotmail.com
    psico@proestagios.com.br
    comercial@consult-talentos.com.br
    faleconosco@consultservrh.com.br
    regiane@universidadepatativa.com.br
    cv@nape.com.br
    adm@proestagios.com.br

Assunto: 
  Solicitação preços para contratação agente de integração. Estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

O TRE-AL pretende contratar os serviços de integração empresa-escola, por meio da operacionalização de
programa de estágio para estudantes, com 14 (quatorze) vagas para estagiários.

Para tanto, solicitamos proposta de preço, de acordo com o Termo de Referência em anexo.

Informamos, outrossim, o valor atual da bolsa - R$ 998,00, e do valor da diária de auxílio transporte para
cada estagiário - R$ 7,30. 

Pedimos, por fim, caso não haja interesse na contratação, comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0543410.html
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De: "Ceinee Curitiba" <curitiba@ceinee.org.br>

Para: seic@tre-al.jus.br

Data: 04/06/2019 05:46 PM

Assunto: [seic] Férias Re: Solicitação preços para contratação agente de integração. Estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019

A partir do dia 27/05/2019 estarei de férias e retornarei dia 10/06/2019.

Para qualquer informação enviar e-mail para: estagio@ceinee.org.br e/ou entrar em contato pelo telefone: (41) 3022-3262

--

Atenciosamente,

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=DFLH2...
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E-mail - 0552072

Data de Envio: 
  05/06/2019 16:55:13

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    estagio@ceinee.org.br

Assunto: 
  Solicitação preços para contratação agente de integração. Estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

O TRE-AL pretende contratar os serviços de integração empresa-escola, por meio da operacionalização de
programa de estágio para estudantes, com 14 (quatorze) vagas para estagiários.

Para tanto, solicitamos proposta de preço, de acordo com o Termo de Referência em anexo.

Informamos, outrossim, o valor atual da bolsa - R$ 998,00, e o valor da diária de auxílio transporte para
cada estagiário - R$ 7,30.

Pedimos, por fim, caso não haja interesse na contratação, comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0543410.html
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De: Licita UPA <licitaupa@gmail.com>

Para: seic@tre-al.jus.br

Data: 05/06/2019 02:26 PM

Assunto: [seic] Cotação de Preços

Segue anexo, proposta de preços, referente contratação de agente de integração Empresa-Escola.

A/C - Maria Márcia Leite de Melo 

Seção de Instrução de Contratações - SEIC    

TRE-AL  --

Att,

Normando Santos

Setor de Licitação

Universidade Patativa do Assaré - UPA
Rua Monsenhor Esmeraldo, 36, 

Bairro Franciscanos -  CEP 63.020-020

Juazeiro do Norte, Ceará.

(88) 3512-2450

Anexados:

Arquivo: Cotação TRE ALAGOAS-.pdf Tamanho: 393k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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           Endereço: Rua Monsenhor Esmeraldo, 36, Bairro Franciscanos, Juazeiro do Norte (CE), CEP: 63020-020, CNPJ-05.342.580/0001-19 

Fone/Fax: (88) 3512-2450 www.universidadepatativa.com.br / licitaupa@hotmail.com  

Página 1 de 1 

 

Ao 
TRE-AL  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL  
ESTADO DE ALAGOAS  
Seção de Instrução de Contratações - SEIC 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
OBJETO: Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino 

superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a 

legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados. 

RAZÃO SOCIAL: Universidade Patativa Assaré – UPA        CNPJ Nº: 05.342.580/0001-19 

ENDEREÇO: Rua Monsenhor Esmeraldo, N° 36, Bairro Franciscanos, Juazeiro do Norte – CE. 

CEP: 63020-020         -         INSC. MUNICIPAL Nº: 1093009     -     FONE: (88) 3512-2450 / FAX: (88) 3512-2450 

CONTA CORRENTE N.º: 27.487-9     /      AGÊNCIA N.º: 1598-9      /     BANCO: Banco do Brasil 

SITE: www.universidadepatativa.com.br - E-MAIL: licitaupa@hotmail.com / FONE: (88) 3512-2450 

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO PALACIO LEITE / CPF Nº 285.335.007-00 / E-MAIL: licitaupa@hotmaill.com 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Proposta que faz a empresa UNIVERSIDADE PATATIVA ASSARÉ – UPA inscrita no CNPJ (MF) nº 05.342.580/0001-19               

e inscrição Municipal nº: 1093009, estabelecida no (a) Rua Monsenhor Esmeraldo, N° 36, Bairro Franciscanos, Juazeiro do Norte – 

CE, para a execução dos serviços abaixo relacionada. 

DESCRIÇÃO UND. QTD. VL. UNIT. VL. MENSAL 
    N°  
MESES 

VL. ANUAL 

Contratação dos serviços de 

intermediação empresa-escola, junto às 

instituições públicas e privadas de ensino 

superior, visando ao desenvolvimento de 

atividades conjuntas capazes de 

propiciarem, em conformidade com a 

legislação pertinente, em vigor, a 

operacionalização de estágio para 

estudantes interessados. 

Taxa 

De 

 Administração 

Estagiário 14 R$ 80,00 R$ 1.120,00 12 R$ 13.440,00 

TOTAL R$ 13.440,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 13.440,00 (Treze mil quatrocentos e quarenta reais). 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias. 

 Declaramos que nos preços citados estão incluídas todas as despesas que influam no custo, tais como: impostos, 

transportes, seguros, taxas, encargos, tributos e outras despesas necessárias ao fornecimento dos materiais e a execução dos 

serviços correspondentes;  

 Declaramos que Concordamos com todas as especificações do Edital. 

Juazeiro do Norte – CE, 05 de Junho de 2019. 
 

UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ – UPA 

CNPJ Nº 05.342.580/0001-19 

 

 

FRANCISCO PALACIO LEITE 

DIRETOR – PRESIDENTE 

CPF Nº: 285.335.007-00 

RG nº 99099047534 SSP CE - (2° Via)  
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E-mail - 0552093

Data de Envio: 
  05/06/2019 17:13:29

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    fabiana_maria@cieesp.org.br

Assunto: 
  Solicitação preços para contratação agente de integração. Estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019

Mensagem: 
  Prezada Fabiana,

Solicitamos proposta de preço para prestação dos serviços de integração empresa-escola para 14
(quatorze) vagas para estagiários, conforme Termo de Referência em anexo.

Informamos, outrossim, o valor atual da bolsa - R$ 998,00, e o valor da diária de auxílio transporte para
cada estagiário - R$ 7,30.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0543410.html
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De: Licitaçoes Ceinee <licitacao@ceinee.org.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 06/06/2019 08:42 AM
Assunto: [seic] Solicitação preços para contratação agente de integração. Estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019

Bom dia, 

Devido a obrigação de manter escritório em Maceió, o CEINEE não poderá prestar o orçamento solicitado.

Reitero ainda que, atendemos outros órgãos públicos no Brasil, onde não se faz necessário o escritório na cidade, visto que

dispomos de um sistema onde pode ser feita todo o controle dos estagiárias virtualmente.

Desde já agradeço e me coloco a disposição.

Em qua, 5 de jun de 2019 às 17:04, estagio Ceinee <estagio@ceinee.org.br> escreveu:

Estou à disposição,

---------- Forwarded message ---------

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Date: qua, 5 de jun de 2019 às 16:55

Subject: Solicitação preços para contratação agente de integração. Estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019

To: <estagio@ceinee.org.br>

Prezados Senhores,

O TRE-AL pretende contratar os serviços de integração empresa-escola, por meio da operacionalização de programa de estágio

para estudantes, com 14 (quatorze) vagas para estagiários.

Para tanto, solicitamos proposta de preço, de acordo com o Termo de Referência em anexo.

Informamos, outrossim, o valor atual da bolsa - R$ 998,00, e o valor da diária de auxílio transporte para cada estagiário -

R$ 7,30.

Pedimos, por fim, caso não haja interesse na contratação, comunicar-nos.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo

Seção de Instrução de Contratações - SEIC

seic@tre-al.jus.br

(82) 2122.7711

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=H0PM...
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De: Fabiana Fernandes - CIEE Maceió <fabiana_maria@ciee.org.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Fabiana - Superv Unidade MACEIÓ <fabiana_maria@cieesp.org.br>
Data: 07/06/2019 04:05 PM
Assunto: [seic] Solicitação preços para contratação agente de integração. Estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019

Prezados, boa tarde!

Solicito esclarecimento quanto ao item 12 - Contrato
12.2 - A administração do programa de estágio deverá incluir o processo seletivo.

O Agente de Integração ficará responsável pela seleção dos estagiários?

Favor esclarecer como se dará esse processo.

Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE FABIANA MARIA FERNANDES NOBRE PORTO
Supervisora
Unidade Maceió

(82) 3004-2433 / Ramal: 0000
(82) 999-009-675

canaldeetica.com.br/ciee

Vídeo institucional CIEE 55 anos - Somos CIEE 

Em qua, 5 de jun de 2019 às 17:13, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezada Fabiana,

Solicitamos proposta de preço para prestação dos serviços de integração empresa-escola para 14 (quatorze) vagas para
estagiários, conforme Termo de Referência em anexo.

Informamos, outrossim, o valor atual da bolsa - R$ 998,00, e o valor da diária de auxílio transporte para cada estagiário -
R$ 7,30.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
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E-mail - 0553856

Data de Envio: 
  10/06/2019 14:39:03

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    joseferreira@tre-al.jus.br
    eje@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Solicitação esclarecimento feitos pela CIE acerca TR. PA 0004332-88.2019

Mensagem: 
  Prezados Colegas,

Tendo em vista solicitação de esclarecimentos feita pela CIE - Centro de Integração Empresa-Escola nos
autos do PA 0004332-88.2019, acerca especialmente da cláusula 12.2 constante do Termo de Referência,
para envio de cotação para a prestação dos serviços, solicitamos atendimento à empresa, a fim de que
possamos dar continuidade à instrução a cargo desta Seção de Instrução de Contratações - SEIC.

No aguardo de retorno, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    E_mail_0553836_Email_CIEE_solicitando_esclarecimento_TR_sobre_processo_seletivo_estagiarios.pdf
    Termo_de_Referencia_0543410.html
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De: "joseferreira" <joseferreira@tre-al.jus.br>
Para: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 10/06/2019 03:00 PM
Assunto: [seic] [eje] Solicitação esclarecimento feitos pela CIE acerca TR. PA 0004332-88.2019

Prezada, boa tarde!

Respondendo ao questionamento abaixo, informo que o CIEE não irá promover a seleção dos estagiários, vez que nos termos dos normativos vigentes, em especial
da Res. 15.681/2016, tal encaro é deste Regional, sem olvidar o Termo de Cooperação Técnica firmado com a Esmal.

Assim sendo, encareço alterar os termos do item 12.2 do Termo de Referência para a redação abaixo:

12.2 – A administração do Programa de estágio se incumbirá  da administração contratual, verificação da regularidade acadêmica do estudante, acompanhamento da
vigência, seguro de acidentes pessoais e repasse de bolsa-auxílio e benefícios;

    Att. Joel Oliveira
    Gestor contratual

From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>
Date: Mon, 10 Jun 2019 14:39:03 -0300
Subject: [eje] Solicitação esclarecimento feitos pela CIE acerca TR. PA 0004332-88.2019

Prezados Colegas,

Tendo em vista solicitação de esclarecimentos feita pela CIE - Centro de Integração Empresa-Escola nos autos do PA
0004332-88.2019, acerca especialmente da cláusula 12.2 constante do Termo de Referência, para envio de cotação para a
prestação dos serviços, solicitamos atendimento à empresa, a fim de que possamos dar continuidade à instrução a cargo
desta Seção de Instrução de Contratações - SEIC.

No aguardo de retorno, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2019.
À EJE,
Senhor Gestor Contratual da contratação dos

serviços de intermediação empresa-escola,
Tendo em vista os esclarecimentos prestados no

email de evento 0553982, retornamos o presente
procedimento para que seja juntado aos autos o Termo de
Referência com os ajustes propostos, vez que qualquer
modificação nesse documento somente poderá ser efetuada
pela unidade demandante.

Solicitamos o retorno a esta Seção, após aprovação
do novo Termo de Referência, para que possamos dar
continuidade à instrução que nos cabe.

Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 10/06/2019, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553983 e o código CRC 897D02EB.

0004332-88.2019.6.02.8502 0553983v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA

 

 

1- OBJETO

 

Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições
públicas e privadas de ensino superior, visando ao desenvolvimento de atividades
conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em
vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados.

Este contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando ao
desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho,
de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV ), por
meio da operacionalização de programa de Estágio de Estudantes.

O Estágio de Estudantes, não obrigatório, será desenvolvido conforme determinação
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto
pedagógico do curso, informadas pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei nº
11.788/08, tendo como finalidade a preparação para o trabalho produtivo de
educandos.

 

2 – JUSTIFICATIVA

 

A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de uma contratada que
faça a intermediação entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -TRE/AL, os
estagiários e as diversas unidades escolares de nível superior do Estado de Alagoas.

 

3- LOCAL DO ESTÁGIO

 

As atividades do estágio serão realizadas nas dependências do TRE-AL, em área cujos
serviços guardem estrita correlação com as respectivas áreas de formação
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profissional.

 

4- OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO

 

a) Manter convênios específicos com as Instituições de Ensino, contento as condições
exigidas para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;

b) Obter da Contratante a identificação das áreas de formação de estágio a serem
concedidas;

c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de
classificação;

d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades
aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da
etapa e modalidade do curso de formação do estudante;

e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:

Termo de Compromisso de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a
Instituição de Ensino;

Contratar e manter, durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de
Seguro contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do
seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.

f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades
preenchidos pelo Supervisor de estágio da Contratante;

g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente
preenchido pela Contratante;

h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de
Ensino a conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;

i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio
de Termos-Aditivos;

j) Controlar e acompanhar a elaboração do relatório final de estágio, de
responsabilidade da Contratante;

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para
os estagiários;

l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que
estiverem em estágio nas dependências da CONTRATANTE;

m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de
Ensino conforme determinação da Lei;

n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das Bolsas-
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Auxílio e do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante contratados ao abrigo
deste instrumento, mediante a transferência prévia dos recursos mencionados na
letra “p” do item cinco deste Termo;

o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do
valor do imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;

p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio
Concedidas, para fins de declaração do Imposto de Renda.

 

5 – CABERÁ À CONTRATANTE DE ESTÁGIOS (TRE-AL)

 

a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração,
atendendo as condições definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos
estágios;

b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;

c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos
aprovados para o estágio;

d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;

e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos
de atividades dos estagiários;

f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades
circunstanciados, dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;

g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado
pelo Supervisor e pelo Estagiário;

h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de
desligamento do estagiário;

i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos
procedimentos administrativos a cargo do agente de integração;

j) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a
relação de estágio;

l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;

m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;

n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados
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pelos estagiários;

o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.

p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao
pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os
respectivos valores.

 

6- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 

6.1 – Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado , no
mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso;

6.2 – Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;

6.3 – Convocação dos estudantes selecionados/classificados em processo de seleção
pública pelo TRE/AL ou por meio de procedimento simplificado, a cargo do contratado,
seguindo a lista de classificação ou cadastral, respectivamente, ou ainda, estudantes
oriundos de Termo de Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e órgão da
administração pública;

6.4 – Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;

6.5 – Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;

6.6 – O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para
seus estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao
estagiário integral assistência e/ou sua família, em caso de acidente;

6.7 – Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;

6.8 – Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou
rescisões dos termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;

6.9 – Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;

6.10 – Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;

6.11 – Avaliação periódica dos estagiários;

6.12- Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais,
inclusive para esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do
agente de integração para o controle de frequência e demais questões relacionadas ao
programa de estágio, com a disponibilização de senhas para cada supervisor.

6.13 – Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;

6.14 – Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à
instituição de ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;

6.15 – Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante,
orientando os supervisores dos estagiários como preenchê-los;
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6.16 – Emissão dos Relatórios a cada semestre;

 

7 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA INTERNET

 

7.1 – Abertura de novas oportunidades de estágio;

7.2 – Consulta de estagiários ativos;

7.3 – Emissão de certificado com todas as informações do seguro de acidentes;

7.4 – Emissão dos relatórios de estágio;

7.5 – Emissão dos termos de realização de estágio;

7.6 – Rescisões antecipadas de contrato de estágio com geração de protocolo;

7.7 – Solicitação de prorrogação de contrato de estágio;

7.8 – Verificação de data de vigência do contrato;

7.9 – Oferecer portal no respectivo site de forma a facilitar o processamento da folha
de pagamento aos estagiários, remessa de relatórios pelos supervisores e demais
procedimentos administrativos.

 

8- CARGA HORÁRIA

 

O estagiário deverá cumprir jornada de 04 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas
semanais, de acordo com o horário de funcionamento da Secretaria deste Tribunal.

 

9 - REMUNERAÇÃO DO ESTÁGIO

 

O estagiário de nível superior receberá, mensalmente, Bolsa-Estágio no valor 
corresponde a  01 (um) salário minímo, deduzindo-se os dias de faltas não justificadas,
quando for o caso.

 

10 - AUXÍLIO TRANSPORTE

 

Aos estagiários será concedido, a título de auxílio-transporte, o valor fixado pela
municipalidade, sendo pago de acordo com o efetivo comparecimento.
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11 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

 

A contratante efetuará contribuição mensal, a título de taxa de administração, ao
agente de integração.

 

12- CONTRATO

 

12.1- No valor da taxa de administração deverão estar inclusos todos os impostos,
taxas e demais encargos/despesas necessários à completa execução dos serviços
contratados, bem como o seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário;

12.2 – A administração do Programa de estágio se incumbirá da
administração contratual, verificação da regularidade acadêmica do
estudante, acompanhamento da vigência, seguro de acidentes pessoais e
repasse de bolsa-auxílio e benefícios;

12.3 – O pagamento aos estagiários deverá ser feito pela contratada obrigatoriamente
em até 48 (quarenta e oito) horas após o depósito efetuado pelo TRE-AL referente ao
pagamento da fatura de cobrança.

 

13- VAGAS

 

São 14 vagas conforme, evento tal (para 2019) e SEI nº 0009991-
66.2018.6.02.8000 (evento 0520111 - para 2020).

 

14- VIGÊNCIA

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta)
meses, mediante formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência conforme artigo
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

 

15 – DO PAGAMENTO

 

O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será efetuado pelo
agente de integração, mensalmente, após a transferência do recurso financeiro pelo
TRE-AL.
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O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do contrato no
dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de que haja tempo hábil para o
processamento da folha de pagamento e efetivo depósito dos valores destinados ao
pagamento dos estagiários na conta do agente de integração.

A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de integração
deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito na conta do
agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e sua
identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.

Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de integração deverá
apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento aos estagiários referente ao
mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra acidentes pessoais em
favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de inclusão do estagiário na
cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de acidentes
pessoais (primeiro pagamento).

Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os dados
bancários para depósito.

 

16 – DO ESTABELECIMENTO DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO

 

É indispensável a existência de estabelecimento local (escritório em Maceió) pelo agente
de integração, a fim de oferecer suporte administrativo e operacional de forma
presencial à Contratante.

 

17 – DO ORÇAMENTO

 

As despesas ocorrerão à conta do orçamento disponível na LOA
2019 (evento 0543510) e LOA 2020, em fase de elaboração, conforme SEI 0009991-
66.2018.6.02.8000 (evento 0520111).

 

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

18.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:

 

18.1.1 - Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
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18.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado:

 

18.1.2.1 – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do contrato.

 

18.1.2.2 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.

 

18.2 – As sanções administrativas aqui previstas poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

 

19 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO

 

A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução
vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que
será comunicado ao agente de integração.

 

20 – DO FORO

 

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 11/06/2019, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554398 e o código CRC C8FB18C3.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.
Prezados senhores,
 
Segue o Termo de Referência (0554398) com o

ajuste na redação do item 12.2, como solicitado(0553983).

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 11/06/2019, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554405 e o código CRC E5A5842C.

0004332-88.2019.6.02.8502 0554405v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.
Prezados Senhores,
 
Em complemento ao despacho (evento 05544050),

colho o ensejo para ajustar o Termo de Referência também no
item 6.3, por força das informações prestadas pelo CIEE
(evento 0554466)  que apontam para a alternativa de recepção
de estagiários em procedimento simplificado, a cargo da
contratada, sem aumento de custo e com maior eficiência,
observado o critério da impessoalidade.

Cordialmente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 11/06/2019, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554469 e o código CRC 6F5A323C.

0004332-88.2019.6.02.8502 0554469v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Diante do Despacho EJE 0554469 e das alterações

ocorridas nos itens 6.3 e 12.2 que geraram o novo Termo de
Referência EJE 0554398, encaminho os presentes autos para
nova análise e posterior aprovação, caso seja de sua
aquiescência.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/06/2019, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554646 e o código CRC E15182B9.

0004332-88.2019.6.02.8502 0554646v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.
À COMAP
Considerando que as alterações do TR noticiadas

no Despacho EJE 0554469 incluem cláusula além do que
pedido em sede de esclarecimento (vide Despacho SEIC
0553983), solicito que se dê sequência ao procedimento de
cotação, a fim de aferirmos a resposta do mercado aos novos
contornos assinalados para a contratação, como medida
prévia à aprovação do mencionado TR.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/06/2019, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554789 e o código CRC 839BCD47.

0004332-88.2019.6.02.8502 0554789v1

  

Despacho GSAD 0554789         SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 66



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhora Chefe Substituta,
 
Diante do Despacho GSAD 0554789, encaminho os

presentes autos para continuidade do feito.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/06/2019, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554810 e o código CRC F6D4E456.

0004332-88.2019.6.02.8502 0554810v1
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E-mail - 0555106

Data de Envio: 
  12/06/2019 14:02:47

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    empregabilidade@iesb.br
    comercial@consult-talentos.com.br
    faleconosco@consultservrh.com.br
    cv@nape.com.br
    adm@proestagios.com.br
    fabiana_maria@cieesp.org.br

Assunto: 
  Solicitação de orçamento para contratação agente de integração para vagas de estagiários TRE-AL. PA
0004332-88.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação feita anteriormente de orçamento para contratação de serviços de integração
empresa-escola, para programa de estágio para estudantes, com 14 vagas.

Tendo em vista ajuste nas cláusulas 12.2 e 6.3 do Termo de Referência, encaminhamos o novo
documento em anexo, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Acrescentamos que o valor atual da bolsa é de R$ 998,00, com auxílio transporte por dia/estagiário no
valor de R$ 7,30.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0554398.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2019.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Considerando o Parecer da Assessoria da

DG, nº 1192, evento 0556669, junto aos autos do SEI
0004880-16.2019.6.02.8502, censurando a utilização do
processo simplificado para seleção de estagiários, segue, em
anexo, evento 0556750, o ajuste do Termo de
Referência, excluindo essa possibilidade no tem 6.3
contido no TR evento 0554398.

Ao tempo em que apresentamos excusas pela
presente intervenção, ressaltamos sua imprescindibilidade,
motivada pelo recentíssimo e destacado pronunciamento da
Assessoria da DG.  

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 17/06/2019, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 17/06/2019, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556744 e o código CRC 9B97B51A.

0004332-88.2019.6.02.8502 0556744v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1- OBJETO

 

Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições
públicas e privadas de ensino superior, visando ao desenvolvimento de atividades
conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em
vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados.

Este contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando ao
desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho,
de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV ), por
meio da operacionalização de programa de Estágio de Estudantes.

O Estágio de Estudantes, não obrigatório, será desenvolvido conforme determinação
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto
pedagógico do curso, informadas pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei nº
11.788/08, tendo como finalidade a preparação para o trabalho produtivo de
educandos.

 

2 – JUSTIFICATIVA

 

A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de uma contratada que
faça a intermediação entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -TRE/AL, os
estagiários e as diversas unidades escolares de nível superior do Estado de Alagoas.

 

3- LOCAL DO ESTÁGIO

 

As atividades do estágio serão realizadas nas dependências do TRE-AL, em área cujos
serviços guardem estrita correlação com as respectivas áreas de formação
profissional.

 

4- OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO
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a) Manter convênios específicos com as Instituições de Ensino, contento as condições
exigidas para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;

b) Obter da Contratante a identificação das áreas de formação de estágio a serem
concedidas;

c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de
classificação;

d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades
aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da
etapa e modalidade do curso de formação do estudante;

e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:

Termo de Compromisso de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a
Instituição de Ensino;

Contratar e manter, durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de
Seguro contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do
seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.

f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades
preenchidos pelo Supervisor de estágio da Contratante;

g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente
preenchido pela Contratante;

h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de
Ensino a conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;

i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio
de Termos-Aditivos;

j) Controlar e acompanhar a elaboração do relatório final de estágio, de
responsabilidade da Contratante;

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para
os estagiários;

l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que
estiverem em estágio nas dependências da CONTRATANTE;

m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de
Ensino conforme determinação da Lei;

n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das Bolsas-
Auxílio e do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante contratados ao abrigo
deste instrumento, mediante a transferência prévia dos recursos mencionados na
letra “p” do item cinco deste Termo;

o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do
valor do imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;
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p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio
Concedidas, para fins de declaração do Imposto de Renda.

 

5 – CABERÁ À CONTRATANTE DE ESTÁGIOS (TRE-AL)

 

a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração,
atendendo as condições definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos
estágios;

b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;

c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos
aprovados para o estágio;

d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;

e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos
de atividades dos estagiários;

f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades
circunstanciados, dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;

g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado
pelo Supervisor e pelo Estagiário;

h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de
desligamento do estagiário;

i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos
procedimentos administrativos a cargo do agente de integração;

j) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a
relação de estágio;

l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;

m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;

n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados
pelos estagiários;

o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.

p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao
pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os
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respectivos valores.

 

6- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 

6.1 – Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado , no
mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso;

6.2 – Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;

6.3 – Convocação dos estudantes selecionados/classificados em processo de seleção
pública pelo TRE/AL, seguindo a lista de classificação, ou ainda, estudantes oriundos de
Termo de Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e órgão da administração
pública;

6.4 – Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;

6.5 – Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;

6.6 – O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para
seus estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao
estagiário integral assistência e/ou sua família, em caso de acidente;

6.7 – Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;

6.8 – Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou
rescisões dos termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;

6.9 – Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;

6.10 – Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;

6.11 – Avaliação periódica dos estagiários;

6.12- Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais,
inclusive para esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do
agente de integração para o controle de frequência e demais questões relacionadas ao
programa de estágio, com a disponibilização de senhas para cada supervisor.

6.13 – Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;

6.14 – Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à
instituição de ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;

6.15 – Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante,
orientando os supervisores dos estagiários como preenchê-los;

6.16 – Emissão dos Relatórios a cada semestre;

 

7 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA INTERNET
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7.1 – Abertura de novas oportunidades de estágio;

7.2 – Consulta de estagiários ativos;

7.3 – Emissão de certificado com todas as informações do seguro de acidentes;

7.4 – Emissão dos relatórios de estágio;

7.5 – Emissão dos termos de realização de estágio;

7.6 – Rescisões antecipadas de contrato de estágio com geração de protocolo;

7.7 – Solicitação de prorrogação de contrato de estágio;

7.8 – Verificação de data de vigência do contrato;

7.9 – Oferecer portal no respectivo site de forma a facilitar o processamento da folha
de pagamento aos estagiários, remessa de relatórios pelos supervisores e demais
procedimentos administrativos.

 

8- CARGA HORÁRIA

 

O estagiário deverá cumprir jornada de 04 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas
semanais, de acordo com o horário de funcionamento da Secretaria deste Tribunal.

 

9 - REMUNERAÇÃO DO ESTÁGIO

 

O estagiário de nível superior receberá, mensalmente, Bolsa-Estágio no valor 
corresponde a  01 (um) salário minímo, deduzindo-se os dias de faltas não justificadas,
quando for o caso.

 

10 - AUXÍLIO TRANSPORTE

 

Aos estagiários será concedido, a título de auxílio-transporte, o valor fixado pela
municipalidade, sendo pago de acordo com o efetivo comparecimento.

 

11 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

 

A contratante efetuará contribuição mensal, a título de taxa de administração, ao
agente de integração.
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12- CONTRATO

 

12.1- No valor da taxa de administração deverão estar inclusos todos os impostos,
taxas e demais encargos/despesas necessários à completa execução dos serviços
contratados, bem como o seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário;

12.2 – A administração do Programa de estágio se incumbirá da
administração contratual, verificação da regularidade acadêmica do
estudante, acompanhamento da vigência, seguro de acidentes pessoais e
repasse de bolsa-auxílio e benefícios;

12.3 – O pagamento aos estagiários deverá ser feito pela contratada obrigatoriamente
em até 48 (quarenta e oito) horas após o depósito efetuado pelo TRE-AL referente ao
pagamento da fatura de cobrança.

 

13- VAGAS

 

São 14 vagas conforme, evento tal (para 2019) e SEI nº 0009991-
66.2018.6.02.8000 (evento 0520111 - para 2020).

 

14- VIGÊNCIA

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta)
meses, mediante formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência conforme artigo
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

 

15 – DO PAGAMENTO

 

O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será efetuado pelo
agente de integração, mensalmente, após a transferência do recurso financeiro pelo
TRE-AL.

O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do contrato no
dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de que haja tempo hábil para o
processamento da folha de pagamento e efetivo depósito dos valores destinados ao
pagamento dos estagiários na conta do agente de integração.

A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de integração
deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito na conta do
agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e sua
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identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.

Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de integração deverá
apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento aos estagiários referente ao
mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra acidentes pessoais em
favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de inclusão do estagiário na
cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de acidentes
pessoais (primeiro pagamento).

Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os dados
bancários para depósito.

 

16 – DO ESTABELECIMENTO DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO

 

É indispensável a existência de estabelecimento local (escritório em Maceió) pelo agente
de integração, a fim de oferecer suporte administrativo e operacional de forma
presencial à Contratante.

 

17 – DO ORÇAMENTO

 

As despesas ocorrerão à conta do orçamento disponível na LOA
2019 (evento 0543510) e LOA 2020, em fase de elaboração, conforme SEI 0009991-
66.2018.6.02.8000 (evento 0520111).

 

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

18.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:

 

18.1.1 - Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;

 

18.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado:

 

18.1.2.1 – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
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atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do contrato.

 

18.1.2.2 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.

 

18.2 – As sanções administrativas aqui previstas poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

 

19 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO

 

A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução
vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que
será comunicado ao agente de integração.

 

20 – DO FORO

 

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 17/06/2019, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 17/06/2019, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556750 e o código CRC B4084767.
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De: Fabiana Fernandes - CIEE Maceió <fabiana_maria@ciee.org.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Alexsandro Teixeira Lima <alexsandro.lima@ciee.org.br>
Data: 14/06/2019 05:10 PM
Assunto: [seic] Solicitação de orçamento para contratação agente de integração para vagas de estagiários TRE-AL. PA
0004332-88.2019

Prezados, boa tarde!

Segue proposta CIEE.

Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE FABIANA MARIA FERNANDES NOBRE PORTO
Supervisora
Unidade Maceió

(82) 3004-2433 / Ramal: 0000
(82) 999-009-675

canaldeetica.com.br/ciee

Vídeo institucional CIEE 55 anos - Somos CIEE 

Em qua, 12 de jun de 2019 às 14:03, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação feita anteriormente de orçamento para contratação de serviços de integração empresa-escola, para
programa de estágio para estudantes, com 14 vagas.

Tendo em vista ajuste nas cláusulas 12.2 e 6.3 do Termo de Referência, encaminhamos o novo documento em anexo, colocando-nos
à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Acrescentamos que o valor atual da bolsa é de R$ 998,00, com auxílio transporte por dia/estagiário no valor de R$ 7,30.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

Anexados:

Arquivo: TRE Proposta
preço 2019 -
Estágio.docx

Tamanho:
70k

Tipo de Conteúdo: application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=GZZZE...

1 of 1 17/06/2019 18:38
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PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: Centro de Integração Empresa Escola
Nome Fantasia: CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
Fone/Fax: 82 3312-0210
Endereço: Av. Mendonça Júnior, 1.190 Gruta de Lourdes CEP.: 57.052-480
Contato/Responsável: Fabiana Maria Fernandes Nobre Porto – 82 99900-9675
E-mail: fabiana_maria@ciee.org.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE, DETALHAMENTO E PREÇO.

ESTIMATIVA DO ÓRGÃO/ENTIDADE

OBJETO: Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às ins�tuições públicas e

privadas  de  ensino  superior,  visando  ao  desenvolvimento  de  a�vidades  conjuntas  capazes  de

propiciarem, em conformidade com a legislação per�nente, em vigor, a operacionalização de estágio

para estudantes interessados.

ITEM DESCRIÇÃO QT DE

VAGAS

CONTRIBUIÇÃO

INSTITUCIONAL

R$

BOLSA-

AUXÍLIO

R$

AUXÍLIO

TRANPORTE

R$

TOTAL

MENSAL

R$

TOTAL

ANUAL

R$

01 Contratação de

agente de

integração para

operacionalização

de programas de

estágio para

estudantes,

mediante

concessão de

bolsa, oferecidas

pelo TER Alagoas 

14 20, 00 998,00 7,30 / DIA x

22 dias = R$

R$ 160,60

16.500,40 198.004,80

Maceió / AL 14 de junho de 2019

Fabiana Maria Fernandes Nobre Porto

Supervisora CIEE Alagoas
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2019.
Reporto-me ao Despacho EJE 0556744, para

solicitar a SEIC que considere, para efeito de cotação, o TR de
evento 0556750.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/06/2019, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558464 e o código CRC C6A90A5C.

0004332-88.2019.6.02.8502 0558464v1
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E-mail - 0559305

Data de Envio: 
  26/06/2019 16:04:28

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    empregabilidade@iesb.br
    comercial@consult-talentos.com.br
    faleconosco@consultservrh.com.br
    cv@nape.com.br
    adm@proestagios.com.br

Assunto: 
  Solicitação de orçamento para prestação de serviços de contratação de estagiários TRE-AL. PA 0004332-
88.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Para que possamos dar prosseguimento ao processo de contratação de agente de integração para vagas
de estagiários para o TRE-AL, reforçamos nossa solicitação de orçamento para a prestação dos serviços,
conforme Termo de Referência anexo, com vagas para 14 estudantes, para o período de 12 meses.

Lembramos que o valor atual da bolsa é de R$ 998,00, com auxílio transporte por dia/estagiário no valor
de R$ 7,30.

Caso não haja interesse dessa empresa em participar, pedimos a gentileza de comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0556750.html
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E-mail - 0567442

Data de Envio: 
  16/07/2019 14:19:32

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    empregabilidade@iesb.br
    comercial@consult-talentos.com.br
    faleconosco@consultservrh.com.br
    cv@nape.com.br
    adm@proestagios.com.br

Assunto: 
  Solicitação de orçamento para prestação de serviços de contratação de estagiários TRE-AL. PA 0004332-
88.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Enfatizamos a necessidade de obtermos uma resposta dessa empresa, ainda que negativa, para
prosseguimento da instrução, conforme solicitação abaixo.

Agradecemos imensamente o retorno e a atenção a nós dispensada.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712

Prezados Senhores,
Para que possamos dar prosseguimento ao processo de contratação de agente de integração para vagas
de estagiários para o TRE-AL, reforçamos nossa solicitação de orçamento para a prestação dos serviços,
conforme Termo de Referência anexo, com vagas para 14 estudantes, para o período de 12 meses.

Lembramos que o valor atual da bolsa é de R$ 998,00, com auxílio transporte por dia/estagiário no valor
de R$ 7,30.

Caso não haja interesse dessa empresa em participar, pedimos a gentileza de comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0556750.html
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De: Mariele Ferreira de Oliveira <mariele.oliveira@iesb.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 16/07/2019 03:23 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de orçamento para prestação de serviços de contratação de
estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019

Prezada Maria Márcia,

Boa tarde,

Informo que fazemos parte do Centro Universitário IESB, os nossos esforços são
voltados somente para os alunos regularmente matriculados nesta IES, não
trabalhamos como agente de integração.

Caso seja do interesse realizar convênio de parceria para fins de estágio para
os alunos deste Centro Universitário, estamos à disposição. Como previsto na
Lei de Estágio o uso de um agente de Integração não é parte obrigatória do
processo de estágio.

Sigo à disposição, 

Mariele Ferreira de Oliveira
Nucleo de Estágio

(61) 3962-4899   
mariele.oliveira@iesb.br   www.iesb.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] 
Enviada em: terça-feira, 16 de julho de 2019 14:20
Assunto: Solicitação de orçamento para prestação de serviços de contratação de
estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019

Prezados Senhores,

Enfatizamos a necessidade de obtermos uma resposta dessa empresa, ainda que
negativa, para prosseguimento da instrução, conforme solicitação abaixo.

Agradecemos imensamente o retorno e a atenção a nós dispensada.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712

Prezados Senhores,
Para que possamos dar prosseguimento ao processo de contratação de agente de
integração para vagas de estagiários para o TRE-AL, reforçamos nossa
solicitação de orçamento para a prestação dos serviços, conforme Termo de
Referência anexo, com vagas para 14 estudantes, para o período de 12 meses.

Lembramos que o valor atual da bolsa é de R$ 998,00, com auxílio transporte por
dia/estagiário no valor de R$ 7,30.
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Caso não haja interesse dessa empresa em participar, pedimos a gentileza de
comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS 

PA nº 0004332-88.2019 –

Item DESCRIÇÃO

Empresas Consultadas
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

UPA CIEE MENSAL ANUAL

1 14 R$ 80,00 R$ 20,00 R$ 50,00 R$ 700,00 R$ 8.400,00

Utilização obrigatória, quando esgotadas as possibilidade de consulta e não alcançado o número mínimo de 03 (três) Orçamentos.

Quanti
dade 

Vagas

Valor Médio 
Unitário

SERVIÇOS DE 
INTERMEDIAÇÃO/INTEGRAÇÃO EMPRESA-

ESCOLA CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4527 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À SAD,
Senhora Secretária Substituta,
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para realização de pesquisa de preços, com
vistas à contratação dos serviços de intermediação empresa-escola,
junto a instituições públicas e privadas de ensino superior, para
preenchimento de 14 (quatorze) vagas de estágios no TRE-AL para
estudantes, na forma e condições do Termo de Referência 0556750.

Após reiteradas consultas feitas a diversas empresas
agentes de integração de estágio para estudantes, conforme
eventos 0551446, 0552072, 0552093, 0555106, 0559305 e 0567442,
recebemos cotação apenas da UPA - Universidade Patativa do Assaré
de Juazeiro do Norte-CE (0552082), no valor unitário proposto de R$
80,00 (oitenta reais) por vaga, e da CIEE - Centro de Integração
Empresa-Escola, atual prestadora dos serviços (0557072), com o
valor proposto mantido desde 2014, de R$ 20,00 (vinte reais) pelo
serviço mensal por vaga.

A CEINEE - Centro de Integração Nacional de Estágios
para Estudantes retornou a consulta (0552484), com a informação de
impossibilidade de enviar cotação, em razão da obrigação de manter
escritório em Maceió, conforme requerido no TR. Observa, ainda, que
a empresa dispõe de um sistema onde pode ser feito o controle dos
estagiários virtualmente, como vem fazendo para outros órgãos
públicos no Brasil, entendendo desnecessária a exigência.

O Centro Universitário IESB, conforme
mensagem 0568520, informa que somente atendem alunos
regularmente matriculados na própria IES, não trabalhando como
agentes de integração.

Vale registrar que, em 2015, quando da realização de
pesquisa de preço para verificação da vantajosidade na renovação do
contrato com a empresa CIEE, obtivemos uma média estimada na
ordem de R$ 86,65 (oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)
como contribuição institucional por estudante/mês, sendo que duas
empresas pesquisadas àquela época cotaram essa taxa ao custo de
10% (dez por cento) do valor da bolsa (PA nº 1392/2007), a qual tem
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um custo de um salário mínimo.
 Diante do transcurso de tempo sem novas cotações e das

informações postas acima, conforme Planilha de Estimativa de
Custos dos Serviços de intermediação (evento 0573774), estimamos
a média de R$ 50,00 (cinquenta reais) por mês, por estagiário, no
total mensal de R$ 700,00 (setecentos reais) e anual de R$ 8.400,00
(oito mil e quatrocentos reais), para 14 vagas.

O valor atual da bolsa-estágio, correspondente a um
salário mínimo, é de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais),
totalizando o custo mensal de R$ 13.972,00 (treze mil, novecentos e
setenta e dois reais) e anual de R$ 167.664,00 (cento e sessenta
e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais) para 14
(quatorze) estagiários; o valor atual do auxílio-transporte é de R$
7,30 (sete reais e trinta centavos) por dia, por estagiário, totalizando
o valor mensal de R$ 160,60 (cento e sessenta reais e sessenta
centavos) por estagiário, estimando-se 22 (vinte e dois) dias úteis por
mês, ao custo mensal de R$ 2.248,40 (dois mil, duzentos e quarenta e
oito reais e quarenta centavos), no total anual de R$ 26.980,80
(vinte e seis mil, novecentos e oitenta reais e oitenta
centavos), conforme demonstrativo abaixo:

 

   Descrição do
Custo    

Número de
Vagas

   Valor Unitário
mensal

   Valor Total
Mensal   

      Valor Total
Anual    

Taxa de
Intermediação               14            R$ 

 50,00  
      R$     
700,00

       R$   
 8.400,00

Valor da bolsa              14            R$ 998,00       R$
13.972,00

       R$
167.664,00

Valor vale-
transporte

  14  X  R$
7,30            R$ 160,60       R$ 

 2.248,40
       R$ 
 26.980,80

                                  
Com base nos valores atuais da bolsa-estágio,

do vale transporte e do valor médio estimado para o serviço de
intermediação, estimamos o custo da contratação no valor
total mensal de R$ 16.920,40 (dezesseis mil, novecentos e vinte
reais e quarenta centavos), totalizando o valor anual de R$
203.044,80 (duzentos e três mil, quarenta e quatro reais e
oitenta centavos).

Assim, sugerimos que  a contratação seja feita por
licitação, por meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs 3.555/200 e
5.450/2005, caso aprovado o último Termo de Referência acostado
aos autos (0556750), tendo-se em vista o término, em 16 de outubro
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de 2019, de vigência do contrato improrrogável, conforme 4ª Termo
Aditivo com a CIEE (evento 0551462). CATSER encontrado para a
contratação: 15156.

Respeitosamente,
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 30/07/2019, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573776 e o código CRC 8600A632.

0004332-88.2019.6.02.8502 0573776v17
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