
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Gestão de Pessoas

Termo de Referência - SLU/PRESI/DIAFI/GEPES

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1.  Contratação  de  Agente  de  Integração para  operacionalização  de  Programa de  Estágio  não Obrigatório  no Serviço  de  Limpeza  Urbana  do Distrito  Federal,  para  estudantes
matriculados e com frequência efe va nos cursos vinculados ao ensino público e par cular, oficiais ou reconhecidos e devidamente autorizados a funcionar, em cursos de educação
superior, de ensino médio, de educação profissional de nível médio ou superior ou escolas de educação con nuada.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. O presente Termo de Referência foi elaborado tendo em vista a necessidade de se dar con nuidade ao programa de estágio, tornando-se imprescindível, uma vez que o Contrato n.º
02/2016 expirará em  24/02/2021.

2.2. O Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU/DF) ins tuiu o Programa de Estágio com o obje vo de proporcionar aos estudantes de nível médio e superior, a oportunidade
para a complementação do ensino e a experiência prá ca na linha de formação e no desenvolvimento de a vidades de cunho social, profissional e cultural, de forma a contribuir para o
aperfeiçoamento do processo educa vo, bem como agregar os valores, ideias e o talento dos jovens estudantes à força de trabalho do Governo do Distrito Federal.

2.3. Nos termos do art. 5ª da Lei nº 11.788/2008, as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante
condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de
licitação.

2.4. Considerando toda a estrutura administra va que envolve a realização de seleção, convocação, contratação e gerenciamento do estágio diretamente pelo SLU/DF é indispensável a
contratação de uma empresa para atuar como Agente de Integração, sendo interlocutora da Administração na prestação, orientação e acompanhamento, proporcionando agilidade e
reduzindo o trabalho de operacionalização, no que concerne ao recrutamento e seleção de estudantes, formalização de Termo de Compromisso de Estágio e todo o acompanhamento,
desde o seu início até o seu encerramento, tais como pagamento e seguro obrigatório, afastando, inclusive, a necessidade do SLU/DF firmar convênios com várias ins tuições de ensino.

2.5. Ademais, a contratação de Agente de Integração, em face de sua experiência na área, é uma prá ca adotada por inúmeros órgãos públicos. Essa contratação traz, também, mais
transparência aos processos de recrutamento e de seleção, o que cumpre o disposto em norma vos a respeito do tema, aumentando as chances do SLU/DF recrutar e selecionar
candidatos melhor qualificados.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. A presente contratação está amparada nos disposi vos legais, notadamente os princípios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, do Decreto nº 30.658, de 6 de agosto de 2009, alterado pelo Decreto nº 33.940, de 11 de
outubro de 2012, do Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto Distrital nº 36.519/2015, e pela Instrução Norma va SEGES/MP nº 5,
de 26 de maio de 2017.

3.2. Quanto à formação do preço es mado para a presente contratação, aplicam-se as disposições da Lei Distrital nº 5.525/2015, que preceitua que, em contratações de serviços no
âmbito do Distrito Federal, o valor a ser pago não seja superior à média de preços do mercado, bem como ao Decreto Distrital nº 39.453/2018, que regulamenta a Lei distrital nº 5.525,
de 26 de agosto de 2015.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
4.1. O Programa de Estágios obedecerá as seguintes diretrizes:

4.1.1. Serão disponibilizadas até o total de 61 (sessenta e uma) Bolsas de Complementação Educacional, sendo 46 (quarenta e seis) para estagiários de nível superior e 15
(quinze) para estagiários de nível médio.

4.1.2. O Programa será operacionalizado por meio de contrato firmado com o Agente de Integração.

4.2. Recrutamento e seleção dos candidatos:

4.2.1. Os candidatos serão recrutados e selecionados a par r das oportunidades de estágio em aberto, seguindo o perfil definido pelo SLU/DF. Os estudantes par ciparão
do processo de seleção em dia e horário pré-estabelecidos pelo órgão, respeitando as condições estabelecidas pelas respec vas ins tuições de ensino e das legislações vigentes.

4.2.2. Em situações específicas, o SLU/DF solicitará ao Agente de Integração que recrute os estudantes com perfil adequado, por meio de consulta em seu banco de dados
ou por indicação das ins tuições de ensino conveniadas para par ciparem da seleção na autarquia.

4.2.3. O estudante deverá ter disponibilidade de estagiar por no mínimo 6 (seis) meses.

4.2.4. O estudante deverá estar cursando no mínimo, o 2° ou 3º semestre para os cursos de graduação de Nível Superior, o 1º semestre dos cursos de tecnólogo, o 1º ano
do Ensino Médio ou 1º e 2º Semestre da etapa do EJA.

4.3. Encaminhamento dos candidatos selecionados:

4.3.1. Após a escolha do estudante com perfil adequado para a vaga, o SLU/DF encaminhará o pedido de contratação ao Agente de Integração que deverá providenciar a
entrega de Termo de Compromisso ao estudante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o recebimento da solicitação.

4.4. Contratação dos candidatos selecionados

4.4.1. A contratação de estudante como estagiário será formalizada mediante Termo de Compromisso de Estágio emi do pelo Agente de Integração.
a) Termo de Compromisso de Estágio – TCE – em 04 (quatro) vias, sendo uma via para cada parte envolvida: o candidato, o Agente de Integração, a ins tuição de
ensino e o SLU/DF.
b) Apólice de Seguros contra acidentes pessoais – 24 horas por dia.

4.4.2. A duração do estágio, respeitado o prazo mínimo de 6 (seis meses) será fixada até o período de 2 (dois) anos, tendo jornada de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte)
horas semanais, sem prejuízo das a vidades discentes e em horário compa vel ao da unidade onde o estagiário es ver lotado.

a) O Termo de Compromisso de Estágio para estagiário de nível médio terá vigência inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o período máximo de 24
(vinte e quatro) meses.
b) O Termo de Compromisso de Estágio para estagiário de nível superior terá vigência inicial de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente de 6 (seis) em
6 (seis) meses, 24 (vinte e quatro) meses.

c) O estágio deve ser iniciado entre os dias 26 e 31 de cada mês, salvo disposição do SLU/DF em contrário.

4.4.3. O estagiário que já tenha estagiado no Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, pelo período máximo permi do, não poderá realizar novo estágio.

4.4.4. Deverá conter no Termo de Compromisso de Estágio – TCE – as seguintes informações dentre outras:
a) Iden ficação completa: do estagiário, com sua qualificação, da ins tuição de ensino, com o nome do seu representante legal, do agente de integração, do SLU/DF,
discriminando o nome da unidade de realização do estágio, da autoridade que assinará em nome do SLU/DF e do supervisor do estágio, com seu cargo.
b) Valor da bolsa-estágio e do auxílio transporte a ser pago no mês anterior ao de sua u lização.
c) Horário do estágio e carga horária semanal compa vel com o horário escolar.
d) Discriminação das a vidades que forem atribuídas ao estudante no plano de a vidades de estágio.
e) Duração do estágio, observado o item 4.4.2.
f) Detalhamento do seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário, efe vado às expensas da CONTRATADA, com cobertura de 24 horas/dia, explicitando o
número da apólice na qual o estagiário estará incluído, e o nome da companhia seguradora.
g) As obrigações de todas as partes, SLU/DF, estagiário, ins tuições de ensino e CONTRATADA, nos termos da Lei nº 11.788/2008.
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4.4.5. O Termo de Compromisso de Estágio – TCE – deverá ser entregue ao estudante com até cinco dias úteis de antecedência do início do contrato para que o aluno
possa providenciar a assinatura junto a sua ins tuição de ensino e, então, iniciar o estágio. A agência de integração deverá orientar o estudante a fazer o recolhimento das assinaturas
em tempo hábil.

4.4.6. Caberá ao Agente de Integração, no momento da efe vação do contrato:
a) Fornecer o Manual de Estágio.
b) Esclarecer o funcionamento da relação estágio/empresa e expor sobre a importância do estágio no SLU/DF para o futuro profissional do estudante.
c) Prestar orientação a tudinal e comportamental, no ambiente de trabalho, aos estagiários.

4.4.7. Toda alteração de dados relacionada ao estudante deverá ser registrada por meio do Termo Adi vo que deverá ser elaborado pelo Agente de Integração, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após o conhecimento da mudança, devendo ser este contrato de alteração entregue no SLU/DF.

4.5. Repasse de Valores

4.5.1. Os valores repassados aos estagiários, serão a bolsa-estágio e o auxílio-transporte.
I) Bolsa-estágio: A bolsa auxílio será paga com base na frequência mensal do estagiário, deduzindo-se as faltas injus ficadas.
a) As faltas jus ficadas não geram descontos do valor da bolsa.
b) São consideradas faltas jus ficadas:  afastamento para tratamento da própria saúde, mediante apresentação de atestado médico; arrolamento ou convocação para
depor na Jus ça ou para par cipar como jurado no Tribunal do Júri, mediante comprovação expedida pelo respec vo Tribunal; convocação pela Jus ça Eleitoral, neste
caso contando-se em dobro os respec vos dias de ausência ao estágio.
c) Em conformidade com o Decreto nº 30.658, de 6 de agosto de 2009, os valores da bolsa-estágio, poderão ser revistos por ato da Secretaria de Estado de Economia
do Distrito Federal, observadas as disponibilidades orçamentarias e financeiras.
II) Auxílio-transporte: O auxílio transporte será em pecúnia, no valor da passagem, por dia, proporcionalmente aos dias efe vamente estagiados.
a) Caberá ao Agente de Integração recolher comprovante de residência no ato da contratação do estagiário para comprovação e definição do valor integral da
passagem dos estudantes.
b) Não será concedido auxílio-transporte ao estagiário nas ocorrências de faltas, mesmo naquelas jus ficadas, uma vez que não houve o deslocamento.
c) O pagamento do valor integral do auxílio-transporte será efetuado no mês anterior ao de sua u lização

4.5.2. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a um ano, período de trinta dias de recesso remunerado, a ser usufruído
preferencialmente em períodos coincidentes com as férias escolares.

a) Os dias de recesso remunerado serão concedidos de maneira proporcional, caso o estágio tenha duração inferior a um ano.
b) Os dias de recesso remunerado proporcional serão calculados na proporção de dois dias e meio por mês completo estagiado, devendo ser arredondado o total dos
dias apurados para o número inteiro subsequente.

4.5.3. Em caso de desligamento, o pagamento da bolsa-estágio e do auxílio-transporte será proporcional aos dias estagiados, com os descontos devidos, acrescida da
indenização do período do recesso remunerado não gozado.

4.5.3.1 O estagiário somente terá direito ao recebimento de recesso proporcional, em caso de desligamento, se este se der por algum dos seguintes mo vos:
a) Automa camente, por trancamento de matrícula, abandono do curso, conclusão do curso ou transferência de ins tuição de ensino.
b) A pedido do estagiário.
c) A qualquer tempo, por interesse da Administração.

4.5.4. O SLU/DF repassará, preferencialmente por meio eletrônico, ao Agente de Integração, em até dois dias úteis do mês subsequente, a planilha de cálculo da bolsa-
estágio e do auxílio-transporte, bem como de recesso remunerado proporcional, se houver.

4.6. Estagiários já contratados

4.6.1. A empresa vencedora deverá cadastrar e contratar obrigatoriamente os estudantes que tenham contratos vigentes em 2021 de forma a dar con nuidade ao estágio
que vinham realizando e a evitar o desfalque no quadro de estagiários do SLU/DF no decorrer da troca da empresa contratada.

4.7. Acompanhamento de Estágio

4.7.1. A Empresa contratada deverá oferecer no decorrer de toda a vigência do estágio, os seguintes serviços:

4.7.1.1. Orientação de estágio:
a) Obje va aprimorar a qualidade dos programas de estágio, subsidiar os estagiários com informações a respeito do perfil profissional do futuro mercado de trabalho,
iden ficar irregularidades nas a vidades de estágio, subsidiar o SLU-DF com informações sobre o “Programa de Estágio” e esclarecer dúvidas dos estagiários.

4.7.1.2. Confirmação da situação escolar dos estagiários
a) Visa garan r a regularidade da situação escolar na contratação. Em caso de irregularidades, estas deverão ser analisadas e informadas ao SLU/DF para as devidas
providências.

4.7.1.3. Acompanhamento dos estagiários por meio de relatórios
a) O estudante deverá responder ques onários de avaliação periódica a fim de gerar relatórios que tem como obje vo acompanhar e analisar o desenvolvimento dos
estudantes nos estágios e subsidiar as escolas e a empresa com informações, no caso de uma eventual fiscalização do DRT, Ministério Público, Conselhos Profissionais
ou Sindicatos de Classe.

4.8. Encerramento do Termo de Compromisso de Estágio – TCE

4.8.1. O pedido de rescisão apresentado pelo SLU/DF ao Agente de Integração, deverá ser processado a par r da data em que for solicitado.

4.9. Carga Horária

4.9.1. A carga horária de estágio será de 20 (vinte) horas semanais – 4 (quatro) horas por dia.

4.10. Local de Estágio

4.10.1. O estágio deverá ser realizado no âmbito das Unidades da Sede do SLU/DF, levando-se em consideração a determinação da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de
2008.

5. DOS VALORES PRETENDIDOS DAS BOLSAS E DO AUXÍLIO-TRANSPORTE

Tipo N.º de bolsas Bolsa-estágio Auxílio-transporte Valor unitário Valor Mensal Valor Anual

Nível Superior 46 R$ 600,00 R$ 242,00* R$ 842,00 R$ 38.732,00 R$ 464.784,00

Nível Médio 15 R$ 460,00 R$ 242,00* R$ 702,00 R$ 10.530,00 R$ 126.360,00

Totais R$ 49.262,00 R$ 591.144,00

*Considera-se 22 dias úteis, valor de R$ 11,00 por dia.

6. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
6.1. A Taxa de Administração corresponde ao custeio das despesas necessárias, incluindo as despesas administra vas/operacionais (energia elétrica, pessoal, condomínio, telefone,
aluguel, postagem, despesas bancárias, material de escritório, etc.), as despesas com pagamento do Seguro de Acidentes Pessoais dos estagiários, as despesas com o recrutamento,
seleção e acompanhamento dos estagiários, os fretes, os tributos, as tarifas e todas as despesas decorrentes da execução do objeto deste instrumento.

6.2. Valor Máximo Es mado das Propostas Encaminhadas ao Serviço de Limpeza Urbana.
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N.º de
bolsas

Empresa
A

Empresa
B

Preço público
C

Preço Público
D

Preço Público
E

Preço Público
F

Preço Público
G

Taxa de
Administração por
bolsa (MEDIANA)

Valor Mensal Valor Anual

NÍVEL SUPERIOR 46 R$ 65,00 R$ 80,00 R$ 14,83 R$ 40,00 R$ 14,40 R$ 37,19 82,09 R$ 40,00 R$ 1.840,00 R$ 22.080,00
NÍVEL MÉDIO 15 R$ 65,00 R$ 80,00 R$ 14,83 R$ 40,00 R$ 14,40 R$ 37,19 82,09 R$ 40,00 R$ 600,00 R$ 7.200,00

TOTAIS R$ 2.440,00 R$ 29.280,00

6.3. Os valores da Taxa de Administração não estão vinculados aos valores da bolsa-estágio e do auxílio-transporte.

7. DOS CUSTOS ESTIMADOS
7.1. O valor global es mado para a pretendida contratação perfaz o montante mensal de R$ 51.702,00 (cinquenta e um mil, setecentos e dois reais), sendo R$ 49.262,00 (quarenta e
nove mil, duzentos e sessenta e dois reais) referente ao valor da bolsa-estágio e auxílio transporte e R$ 2.440,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais) referente ao valor da Taxa de
Administração, perfazendo o valor total global anual para o contrato de R$ 620.424,00 (seiscentos e vinte mil, quatrocentos e vinte e quatro reais).

7.2. O Serviço de Limpeza Urbana não estará obrigado ao preenchimento total das vagas disponibilizadas para estágio curricular. O preenchimento das vagas estará condicionado ao
interesse do SLU e a sua disponibilidade orçamentária financeira.

7.2.1. O Agente de Integração deverá perceber pelos serviços prestados, mensalmente, valor fixo pré-determinado, por estagiário, considerando as vagas efe vamente
ocupadas.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Observar as normas e especificações constantes deste Termo e de toda a legislação aplicável, especialmente as Leis 8.666/93 e 11.788/08.

8.2. Assinar convênio ou instrumento jurídico equivalente com ins tuições de ensino superior e médio, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação.

8.3. Verificar no momento do recrutamento e da contratação, se os estudantes encontram-se regularmente matriculados, com frequência efe va em cursos de educação superior, de
ensino médio, de educação profissional, oficiais ou reconhecidos, de ins tuições públicas ou par culares, cujas áreas de conhecimento estejam diretamente relacionadas com as
a vidades, os programas, os planos e os projetos desenvolvidos pelo SLU/DF.

8.4. Recrutar, pré-selecionar e encaminhar os estudantes candidatos a estágio, de acordo com as condições estabelecidas pelo SLU/DF, tendo em vista as áreas de interesse da mesma,
para se dedicarem às a vidades relacionadas ao respec vo curso.

8.5. Manter atualizado o seu cadastro de estudantes/estagiários do SLU/DF.

8.6. Providenciar toda a documentação legal referente ao estágio: acordo de cooperação firmado com a ins tuição de ensino; Termo de Compromisso de Estágio, em quatro vias;
efe vação do seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário.

8.7. Promover o ajuste das condições de estágio definidas pelas ins tuições de ensino com as disponibilidades do SLU/DF, indicando as principais a vidades a serem desenvolvidas pelo
estagiário, observando sua compa bilidade com programas, currículos escolares e com as diretrizes estabelecidas na Lei n.º 11.788/08.

8.8. Elaborar, em acordo com o estagiário e a ins tuição de ensino, o plano de a vidades de estágio, que será incorporado ao Termo de Compromisso de Estágio.

8.9. Formalizar contratação do estagiário por meio da entrega de Termo de Compromisso de Estágio, em conformidade com as informações prestadas pelo SLU/DF, em até 3 (três) dias
úteis da data da solicitação.

8.10. Contratar, às suas expensas, seguro contra acidentes pessoais em favor de cada estagiário, devendo constar do Termo de Compromisso de Estágio o número da apólice e o nome
da companhia seguradora.

8.11. Orientar os estagiários, no momento da contratação, a manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse SLU/DF ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão da
execução do contrato, sob pena de responsabilidade civil, penal e administra va.

8.12. Fornecer aos estagiários, no momento da contratação, “Manual do Estagiário”, contendo informações de interesse e normas de conduta la tudinal e comportamental a serem
observadas pelo estagiário no desempenho de suas a vidades.

8.13. Acompanhar, em todo decorrer do estágio, a efe va frequência do estudante na ins tuição de ensino e comunicar ao SLU/DF, imediatamente, qualquer irregularidade na situação
escolar dos estagiários, tais como: trancamento de matrícula, abandono, conclusão do curso, transferência de ins tuição de ensino, entre outras.

8.14. Promover a avaliação do desempenho do estagiário a cada seis meses de estágio.

8.15. Efetuar o pagamento da bolsa-estágio, do auxílio-transporte e do recesso remunerado a ser concedido, em até 2 (dois) dias úteis após a confirmação do crédito.

8.16. Comprovar, até o 5º dia ú l subsequente ao repasse dos valores referentes à bolsa-estágio e ao auxílio-transporte, por meio do envio de documento comprobatório dos depósitos
na agência da ins tuição bancária escolhida pela contratada.

8.17. Emi r declarações diversas relacionadas à realização do estágio, em até 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação, sempre que solicitadas pelo estagiário ou pelo SLU/DF.

8.18 Emi r e fornecer anualmente aos estagiários o informe referente às bolsas de estágio concedidas, para fins de declaração do Imposto de Renda, em até 8 (oito) dias úteis contados
da solicitação.

8.19. Entregar, ao término do estágio, o Cer ficado e o Termo de Realização com indicação resumida das a vidades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho.

8.20. Encaminhar ao SLU/DF os termos de prorrogação de estágio - com antecedência mínima de 20 (vinte) dias do vencimento do termo vigente - sempre observada a regular situação
acadêmica do estagiário como condição para sua emissão.

8.20.1. A prorrogação do estágio respeitará o prazo mínimo de 6 (seis) meses.

8.21.  Subs tuir  defini vamente,  sempre que exigido pelo SLU/DF,  independentemente de jus fica va,  qualquer estagiário cujo desempenho,  conduta ou comportamento sejam
considerados pelo SLU/DF prejudiciais, inconvenientes ou insa sfatórios aos serviços prestados pela organização ou ao interesse do serviço público.

8.22. Manter atualizadas, durante todo o decorrer do contrato, as suas informações perante o SLU/DF, constando endereço, telefones, e-mail ins tucional, sí o de internet e nome dos
respec vos representantes.

8.23. Manter durante a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.24. Encaminhar, em até 3 (três) dias úteis da data de solicitação, que poderá se feita a todo tempo, qualquer po de documentação solicitada pelo gestor do contrato, que poderá ser
des nada a verificar o fiel cumprimento da CONTRATADA.

8.25. Encaminhar, em até 2 (dois) dias úteis, a Nota Fiscal, após cumprimento do estabelecido no item 4.5.4 por parte do SLU.

8.26. Eximir-se de cobrar dos estudantes, em quaisquer hipóteses, taxa referente às providências administra vas para realização do estágio ou de processos sele vos.

8.27. Viabilizar a abertura de conta corrente, pelo estagiário, em agência de ins tuição bancária.

8.28. Emi r o crachá de iden ficação do estagiário para acesso às dependências do SLU/DF.

8.29. Disponibilizar acesso ao comprovante de pagamento da Bolsa-estágio dos estagiários.

8.30. Não substabelecer as obrigações assumidas, sem a anuência expressa do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal.

8.31. Indicar representante como preposto do contrato, para atuar de forma integrada com a equipe do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal.

8.32. Arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista, previdenciária ou social, decorrentes dos recursos humanos u lizados nos trabalhos, bem como todos os ônus tributários ou
extraordinários que incidam sobre o Contrato.

8.33. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto da licitação, responsabilizando-se pelo pagamento de tributo e despesas inerentes ao serviço fornecido.

8.34. Não transferir a outrem, por qualquer forma, os deveres decorrentes da contratação.

9. OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO
9.1. Cumprir, com todo empenho e interesse, toda programação estabelecida para seu estágio.

9.2. Observar, obedecer e cumprir as normas internas do SLU/DF, preservando o sigilo e a confidencialidade das informações que ver acesso.

9.3. Cumprir carga horária de quatro horas diárias e vinte semanais.
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9.3.1. Fica assegurada ao estagiário a carga horária reduzida pela metade, nos períodos de avaliação de aprendizagem, e mediante declaração da Ins tuição de Ensino.

9.3.2. É vedada a realização de carga horária diária superior à prevista.

9.4. Apresentar previamente ao supervisor do estágio comprovante das datas de realização das avaliações acadêmicas periódicas ou finais, a fim de obter a redução da carga horária.

9.5. Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, sempre que solicitado pelo SLU/DF.

9.6. Manter rigorosamente atualizados seus dados cadastrais escolares, junto ao SLU/DF e ao Agente de Integração.

9.7. Informar, de imediato, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como: trancamento de matrícula, abandono de curso, conclusão de curso ou transferência de Ins tuição de
Ensino.

9.8. Entregar, obrigatoriamente, à Ins tuição de Ensino e ao SLU/DF uma via do TCE, devidamente assinado pelas partes.

9.9. Preencher os relatórios de estágio a fim de subsidiar as Ins tuições de Ensino com informações sobre seu estágio.

9.10. Registrar o ponto DIARIAMENTE as dependências do SLU/DF.

9.11. Cien ficar-se de que as faltas injus ficadas não poderão ser compensadas e serão descontadas do valor da bolsa, assim como que o auxílio-transporte somente será pago por dias
efe vamente estagiados.

9.12. Enviar à ins tuição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de a vidades de estágio.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Proporcionar locais e condições para a realização das a vidades de estágio.

10.2. Atestar a Nota Fiscal para efeito de pagamento

10.3. Efetuar o pagamento da nota fiscal, bem como o valor do repasse da Bolsa-estágio e auxílio-transporte, em tempo hábil, de modo que o Agente de Integração efetue o pagamento
dos estagiários no prazo determinado neste Termo de Referência.

10.4. Exigir do Agente de Integração o repasse da Bolsa-estágio e do auxílio-transporte, somente, após o pagamento por parte da contratante.

10.5. A Gerência de Gestão de Pessoas desempenha as a vidades de execução, acompanhamento e avaliação do estágio cabendo-lhe:

10.5.1. Solicitar ao Agente de Integração a indicação de estudantes que preencham os requisitos exigidos para o estágio, com as a vidades a serem desenvolvidas, turno
de estágio, perfil do estagiário, valor da bolsa e demais informações per nentes à seleção.

10.5.2. Informar ao Agente de Integração as a vidades, a jornada, a carga horária, a data do início do estágio, o horário, a duração e o valor da bolsa-estágio e ao auxílio-
transporte, assim como a unidade onde se realizará o estágio.

10.5.3. Dar conhecimento das normas do estágio ao supervisor e ao estagiário.

10.5.4. Informar mensalmente à CONTRATADA a frequência dos estagiários, com a respec va relação nominal.

10.5.5. Solicitar ao estagiário, a qualquer tempo, documentos comprobatórios da regularidade da situação escolar.

10.5.6. Promover a avaliação do desempenho do estagiário a cada seis meses de estágio.

10.5.7. Proceder à prorrogação do estágio, comunicando de imediato à CONTRATADA.

10.5.8. Comunicar o desligamento do estagiário à CONTRATADA.

10.5.9. Assinar o TCE e os respec vos Adi vos.

10.5.10. Cobrar dos supervisores dos estagiários, semestralmente, relatórios de a vidades desenvolvidas no estágio, com vista obrigatória ao estagiário.

10.6. Cabem às Unidades do Serviço de Limpeza Urbana

10.6.1. Para solicitar e receber estagiários, as unidades devem:

10.6.1.1. Dispor de servidor com formação ou experiência na área de conhecimento desenvolvida no curso frequentado pelo estagiário.
a) Indicar servidor da sua força de trabalho, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 5 (cinco) estagiários simultaneamente;
b) Para a orientação e supervisão do estagiário de nível médio, o servidor indicado deve ter, no mínimo, o mesmo nível de formação do estagiário.

10.6.2. Proceder à seleção dos estudantes encaminhados pelo agente integrador, respeitada a afinidade das a vidades com o curso objeto do estágio.
a) O estudante deverá ter disponibilidade de estagiar por no mínimo 6 (seis) meses.
b) O estudante deverá estar cursando no mínimo, o 2° ou 3º semestre para os cursos de graduação de Nível Superior, o 1º semestre dos cursos de tecnólogo, o 1º ano
do Ensino Médio ou 1º e 2º Semestre da etapa do EJA.

10.6.3. Providenciar toda a infraestrutura sica e os recursos tecnológicos necessários à execução das a vidades pelos estagiários.

10.7. Supervisor do estágio

10.7.1. O supervisor do estágio será o responsável pelo acompanhamento das a vidades do estagiário em sua Unidade, cabendo-lhe:
a) Coordenar as a vidades do estagiário, com foco no aprendizado prá co e demais finalidades do estágio.
b) Designar no início do estágio, e comunicar de imediato à Gerência de Gestão de Pessoas em caso de alteração, seu subs tuto para os casos de afastamento,
devendo este ter formação compa vel ou experiência na área do estágio.
c) Acompanhar as a vidades de ensino, aprendizagem profissional e sociocultural, além das questões administra vas do estágio.
d) Acompanhar o cumprimento da jornada do estágio e apreciar as no ficações de faltas seja por qualquer mo vo, e reduções de horários do estagiário.
e) Atestar a frequência mensal (folha de ponto) do estagiário e encaminhá-la à Gerência de Gestão de Pessoas, até o primeiro dia ú l de cada mês.
f) Comunicar imediatamente à Gerência de Gestão de Pessoas qualquer irregularidade iden ficada na situação escolar de estagiário e toda rescisão antecipada de
Termo de Compromisso de Estágio.
g) Acompanhar sistema camente a atuação do estagiário e proceder à avaliação de desempenho a cada seis meses, encaminhando-a a Gerência de Gestão de
Pessoas no prazo de 10 dias contados do recebimento.
h) Preencher em conjunto com o estagiário o relatório de a vidades de estágio, a cada 6 (seis) meses.
i) Providenciar e encaminhar à Gerência de Gestão de Pessoas em caso de desligamento: Pedido de Desligamento; Avaliação de Estágio; Avaliação de Desempenho
(caso haja antecipação da data de vencimento do estágio ou avaliação pendente); e crachá do estagiário.
j) Solicitar a subs tuição de estagiários quando ocorrer desligamento, se for do interesse da unidade de lotação, devendo ser encaminhada solicitação a Gerência de
Gestão de Pessoas, observando a alínea "c" do item 4.4.2.

11. CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO COMUM
11.1. O Objeto desta licitação se enquadra nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 10.520, de 2002, acolhida no Distrito Federal pelo Decreto nº 23.460/2002, por se tratar
serviço comum, com caracterís cas e especificações usuais de mercado.

11.2. Embora a Lei do Pregão nos forneça um conceito do po aberto sobre o que seja comum, após analisar três aspectos, quais sejam:
a) A possibilidade de padronizar o objeto por meio de critérios obje vos de desempenho e qualidade comuns no mercado correspondente;
b) Disponibilidade no mercado destes materiais; e
c0 Verificado se as especificações adotadas eram usuais neste mesmo mercado.

11.3. A presente contratação foi considerada comum e verificou-se que as especificações são usuais pelo mercado.

12. JUSTIFICATIVA DO LOTE
12.1. Obje vando atender ao interesse público, optou-se pelo agrupamento em lote único, com fito na maior atra vidade econômica e viabilidade técnico-operacional.

12.2. A adjudicação do lote por um mesmo fornecedor visa tão somente assegurar a correta prestação dos serviços, uma vez que os valores apresentados no item referente a bolsa
estágio e o auxilio transporte não serão objeto de lance.
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12.3. A existência de fornecedores dis ntos poderia trazer sérios problemas operacionais, bem como custos adicionais ao contrato, de tal sorte, infere-se que a formação do lote em
questão foi baseada na necessidade de operacionalização dos serviços, obje vando garan r um nível de operacionalização no lote, já que os itens fazem parte de conjuntos que deverão
ser harmônicos e complementares entre si.

12.4. No tocante aos aspectos legais que envolvem a matéria, faz-se prudente destacar que não se configura, salvo outro entendimento, ilegalidade na realização da licitação com
previsão de adjudicação por lote, e não por itens, tendo em vista que os serviços do lote encontram-se integrados por itens de uma mesma natureza e que guardam estreita relação.

12.5. Considerando todas as informações, entende-se por suficientes as razões técnicas que demonstram necessário promover os agrupamentos sugeridos como medida tendente a
propiciar contratação mais vantajosa aos interesses da Administração.

13. SUSTENTABILIDADE
13.1. A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012, que
regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/1993, estabelece a implementação de critérios, prá cas e ações de logís ca sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal
direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
14.1. As empresas interessadas em par cipar do processo licitatório deverão apresentar atestados ou declarações de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, que comprovem que a empresa licitante tenha executado serviços compa veis com o objeto deste Termo de Referência, com no mínimo de 50% do quan ta vo
total do item a ser contratado.

14.2. Deverá apresentar na proposta comercial as seguintes declarações:

14.4.1. Declaração datada e assinada pelo responsável da Empresa, de que na assinatura do contrato com o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito, terá celebrado
convênio com ins tuições de ensino do Distrito Federal e Entorno, assim como as ins tuições de Ensino à Distância.

15. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
15.1. O critério de julgamento adotado será o de menor Taxa de Administração (T.A.) por estagiário, que deverá ser única para os estagiários de nível superior e médio e expressamente
demonstrada em Planilha de Composição, em conformidade com o item 6 deste Termo de Referência.

16. PAGAMENTO
16.1. O pagamento será feito conforme as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação de Nota Fiscal da empresa contratada,
devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.

16.2.  Para  as  empresas  com  sede ou  domicílio  no  Distrito  Federal,  com  créditos  de  valores  iguais  ou  superiores  a  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  os  pagamentos  serão  feitos
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A (BRB). Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e
agência em que deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011.

16.3. Para o pagamento, serão observadas as disposições con das na Lei Distrital nº 4.636/2011, regulamentada pelo Decreto nº 34.649/2013.

17. VIGÊNCIA CONTRATUAL
17.1. A vigência será de 12 (doze) meses, admi das prorrogações por iguais e sucessivos períodos, limitada a duração a 60 (sessenta) meses, conforme faculta o ar go 57, inciso II da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

18. GARANTIA
18.1. Por ocasião da celebração do contrato será exigida da CONTRATADA a prestação de garan a no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do art. 56 da Lei no
8.666/93.

18.2. A CONTRATADA poderá optar por uma das seguintes modalidades de garan a:
a) caução em dinheiro, ou em tulos da dívida pública;
b) seguro-garan a ou;
c) fiança bancária.

18.3. No caso de fiança bancária, esta deverá ser apresentada em original e a cobertura deverá compreender até o término na NE/Contrato.

18.4. A garan a prestada pela CONTRATADA será liberada ou res tuída após a execução da NE/Contrato, e, quando em dinheiro atualizado monetariamente. Sem prejuízo das sanções
previstas na Lei e neste Termo, e a não prestação da garan a exigida será considerada recusa injusta ao aceite NE/Contrato.

19. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
19.1. Será admi do o reajuste do valor referente a Taxa de Administração, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA apurado durante o período, observada a
periodicidade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da proposta, conforme o Decreto nº 37.121, de 16 de fevereiro de 2016 e suas alterações.

20. PENALIDADES
20.1. Por descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo de Referência, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto Distrital nº 26.851/2006, nas
Leis Federais n.º 8.666/93 e n.º 10.520/2002.

21. DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme
dispõe o parágrafo 1º, do ar go 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

21.2. A CONTRATADA deverá comprovar por ocasião da cobrança os serviços executados e devidamente atestados pelo Executor Local do Contrato.

21.3. As situações não previstas neste Termo de Referência serão regidas pela Lei Federal nº 8.666/93.

21.4. A empresa é responsável pela fiel execução dos serviços compreendidos na presente especificação.

21.5. Toda orientação formal rela va aos serviços proveniente do CONTRATANTE passará a fazer parte do Contrato e deverá ser fielmente acatada pela CONTRATADA.

21.6. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

21.7. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre
as partes.

21.8. Após a celebração do contrato, não será considerada ou atendida reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes da proposta da Contratada.

21.9.  Caso ocorra  pedido de reequilíbrio econômico-financeiro,  provocado pelo fornecedor,  DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO,  o mesmo é obrigado a  atender  as Autorizações  e
empenhos expedidos, sob pena de inadimplemento contratual.

21.10. Cumpre salientar que se porventura alguma situação não prevista neste projeto ocorrer, todas as conseqüências de sua existência serão regidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como pelas legislações per nentes ao tema.

PATRICIA LEMOS XAVIER
Gerente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA LEMOS XAVIER - Matr.0083924-8, Gerente
de Gestão de Pessoas, em 08/03/2021, às 10:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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