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CONTRATO PREFEITURA DE MAÇAMBARA 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2016 

Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ-RS, localizada à Rua Otávio Silveira, nº. 306, neste ato representado pelo 

seu Prefeito Sr. ALDERICO DOMINGOS COPATTI, brasileiro, viúvo, CPF/MF nº. 215.642.990-15, doravante denominado CONTRATANTE, e 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL – CIEE/RS, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº. 

92.954.957/0001-95 localizada à Rua Dom Pedro II, nº. 861, Bairro Higienópolis, na cidade de Porto Alegre - RS, CEP 90550-142 CONTRATADA, 

para contratação do objeto descrito na Cláusula Primeira.   

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, decorrente do Pregão 

Presencial nº 009/2016, assim como pelas condições e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades 

das partes.   

CLÁUSULA PRIMEIRA -    

A presente Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, tem por objeto a Contratação de empresa para a 

prestação de serviços de administração, na condição de AGENTE DE INTEGRAÇÃO, do programa de concessão de vagas de estágio 

remunerado, para atuar como agenciador de estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva no ensino médio ou superior, 

vinculados à estrutura de ensino público e privado do País, para preenchimento do número de vagas, atendendo às necessidades da Prefeitura 

Municipal de Maçambara, de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital e Minuta de Contrato constante 

no Anexo VI deste Edital. 

PARÁGRAFO ÚNICO – O número de vagas contratadas será de 40(quarenta) estagiários, o quantitativo indicado é meramente estimado, não 

acarretando qualquer obrigação quanto a sua contratação, consoante a Lei Federal nº 11.788/2008      

 

CLÁUSULA SEGUNDA      

A Prefeitura Municipal de Maçambara pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços, o valor fixo de 9% (nove por cento) de taxa de 

administração mensal por estudante.     

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura, no último dia útil do mês da prestação do serviço, com indicação 

de conta bancária de pessoa jurídica, acompanhada das certidões negativas do INSS (Prova de regularidade relativa à Seguridade Social mediante 

Certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil) e FGTS (Certidão de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Federal).   

PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço será pago mensalmente, no mês subsequente ao da prestação do serviço, em até 10 dias a partir da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATADA, desde que atestado o cumprimento do serviço por servidor da Prefeitura.   

PARÁGRAFO TERCEIRO – As notas fiscais deverão ter destacadas as retenções de impostos municipais (ISSQN), federais (IRRF) e contribuições 

federais (INSS) conforme alíquotas vigentes, e em casos de isenção a empresa deverá anexar declaração com a base legal de acordo com a 

natureza jurídica da empresa.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA   

Os recursos necessários para o custeio da presente prestação de serviços, procederão das seguintes dotações orçamentárias:    

FUNÇÃO:   02          Gabinete do Executivo;  

PROJ.ATIVIDADE:  2003          Manutenção do Gabinete do Executivo; 

CAT.ECONÔMICA:  04          Despesas de Capital 

RUBRICA:   339039          Serviços Técnicos Profissionais      Ficha 21 

 

CLÁUSULA QUARTA    

O prazo do presente instrumento é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses, 

conforme previsão da Lei nº 8.666/93. A prestação do serviço deverá iniciar imediatamente após a assinatura do contrato.    

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de rescisão antecipada do presente contrato, a parte interessada deverá efetuar comunicação por escrito, no 

prazo de 30 (trinta) dias, anteriores à rescisão.   

 

CLÁUSULA QUINTA     

O representante da Prefeitura Municipal de Maçambara responsável pela fiscalização do presente contrato será o servidora Lidiane Soares de 

Mattos responsável pelo Setor de Pessoal da Prefeitura de Maçambara.    

 

CLÁUSULA SEXTA     

Constituem obrigações da CONTRATADA:   
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a) – Assumir as responsabilidades resultantes da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 11.788/2008, Lei Municipal nº 1262/2014, bem como todos os 
demais dispositivos regulatórios, normativos e legais;  
b) – Relacionar-se com as Instituições de Ensino e com elas celebrar Contratos/Convênios específicos para estágio de alunos de ensino médio e 
superior que o Instituto tiver necessidade;  
c) – Encaminhar a Prefeitura Municipal de Maçambara estudantes cadastrados pela contratada e identificados com as oportunidades de estágio 
concedidas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da solicitação;  
d) – Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, devendo ainda redigir o TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, com a 
interveniência da Instituição de Ensino, nos termos da Lei nº 11.788/2008 e Lei Municipal nº 1262/2014, como condição indispensável à contratação 
dos estagiários, o qual deverá constar:   
a) – identificação do estagiário, da instituição de ensino, do agente de integração, do Instituto, do curso e seu nível;  

b) – menção de que o estágio não acarretará qualquer vínculo empregatício;  

c) – valor da bolsa mensal, auxílio transporte e recesso remunerado;  

d) – carga horária semanal distribuída nos horários de funcionamento do Instituto e compatível com o horário escolar;  

e) – as tarefas a que lhe forem atribuídas;  

f) – assinaturas do estagiário, da instituição de ensino, da Prefeitura Municipal de Maçambara e do Agente de Integração;  

g) – duração do estágio, obedecido o período mínimo de um semestre e o máximo de 2 (dois) anos;  

h) – obrigação de cumprir as normas disciplinares de trabalho e de preservar o sigilo das informações a que tiver acesso;  

e) - Realizar o acompanhamento administrativo dos estágios, acompanhando inclusive, durante a vigência do contrato, na contratação e 

prorrogação, a regularização da situação escolar do estagiário, no tocante à matrícula e frequência, a fim de evitar seleção de candidatos que não 

estejam efetivamente matriculados e frequentando regularmente o curso;  

f) - Manter em seus bancos de dados candidatos que atendam ao estabelecido na Lei Federal 11.788/2008;  

g) – Efetuar o pagamento de Bolsa-Auxílio mensal ao estudante-estagiário;  

h) – Observar rigorosamente as normas e especificações constantes deste Termo de Referência que é parte integrante da licitação;  

i) – Contratar seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário, com apólice compatível com os valores de mercado, bem como garantir ao 

segurado ou aos seus beneficiários o pagamento do capital segurando contratado;  

j) – Providenciar a renovação, desligamento ou substituição do estagiário mediante solicitação do Instituto;  

k) – Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os 

serviços prestados;  

l) -  Informar os meios de comunicação disponíveis para a Contratante, para manter contato quando houver necessidade: telefone fixo, móvel, fax 

e/ou e-mail;  

m) – Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações 

a que está obrigada, sem prévio consentimento por escrito da Contratante;  

n) -  Resguardar sigilo das informações, documentos e bancos de dados da Contratante;  

o) – Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura do Contrato; e  

p) – Fornecer, por solicitação do estudante, documentos e declarações de qualquer natureza sobre o estágio.     

CLÁUSULA SETIMA   

Constituem obrigações da CONTRATANTE:   

a) – Identificar e quantificar as oportunidades de estágio a serem concedidas;  

b) – Receber os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração mantendo com os mesmos entendimentos sobre as condições da realização 

do estágio;  

c) – Realizar as entrevistas dos candidatos selecionados pelo Agente de Integração;  

d) – Informar ao Agente de Integração o nome dos estudantes que efetivamente irão realizar o estágio;  

e) – Alocar o estagiário onde houver compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no Termo de Compromisso; 

f) – Acompanhar o estágio através de supervisor do quadro de pessoal do Instituto, com formação e experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 3 (três) estagiários simultaneamente;  

g) – Participar da sistemática de acompanhamento, supervisão e avaliação de estágios, fornecendo, quando for o caso, dados às Instituições de 

ensino, através do Agente de Integração;  

h) – Fornecer crachá de identificação para o estagiário;  

i) – Transferir mensalmente ao Agente de Integração o valor correspondente à bolsa auxílio de cada estagiário, acrescida da taxa de administração. 

Nos casos de ingresso ou desligamento será pago ao Agente de Integração o valor mensal fixo integral e a bolsa auxílio será paga de forma 

proporcional ao estagiário;  

j) – Conceder auxílio transporte ao estagiário, proporcional à sua efetividade, excluído o período de recesso;  
k) – Conceder período de recesso ao estagiário na forma do Art.13 da Lei 11.788/2008;  
l) – Entregar, por ocasião do desligamento do estagiário, “Termo de Rescisão” do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 
períodos e da “Avaliação de Desempenho”;  
m) – Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;  
n) – Comunicar ao Agente de Integração a cessação do “Termo de Compromisso”, solicitando a substituição, quando for o caso; 

CLÁUSULA OITAVA     
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Será assegurado ao estagiário, sempre que o estágio não obrigatório tenha duração igual ou superior a 2 (dois) semestres, período de recesso de 

30 (trinta) dias, e de maneira proporcional, na hipótese de estágio inferior a dois semestres.   

PARÁGRAFO ÚNICO – O recesso deverá ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares, sendo permitido o seu parcelamento em até 

duas etapas.  

CLÁUSULA NONA    

O desligamento e a substituição do estagiário dar-se-ão nas seguintes hipóteses:   

a) – automaticamente, ao término do estágio;  

b) – a qualquer tempo, no interesse e conveniência da Administração;  

c) – depois de decorrido o período mínimo de duração do estágio (um semestre), se comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho do 

estagiário no órgão ou na Instituição de ensino;  

d) – a pedido do estagiário;  

e) – em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade de assinatura no Termo de Compromisso;  

f) – pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias, consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta dias durante 

todo o período do estágio;  

g) – pela interrupção do curso na Instituição de Ensino a que pertença o estagiário;  

h) – por conduta incompatível com a exigida pela Administração.     

CLÁUSULA DÉCIMA    

A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades:   

a) advertência, por escrito, sempre que ocorrerem irregularidades, para as quais haja concorrido;  

b) multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado por dia de atraso na prestação do serviço ou por irregularidade constatada;  

c) multa de 5% ou de 10% sobre o valor contratado, nos casos de, respectivamente, inexecução parcial ou total do contrato;  

d) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;   

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.    

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA   

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/1993.    

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA    

Este contrato poderá ser rescindido:  

a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;  

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; e  

c) judicialmente, nos termos da legislação.     

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA    

Todos os entendimentos como comunicações, notificações, solicitações e avisos, somente terão valor e relevância jurídica quando feitos por escrito.    

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA    

Fica eleito o foro da cidade de Novo Hamburgo – RS, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pelo presente contrato, com renúncia a 

quaisquer outros, mesmo que privilegiados.   

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, 
para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 
 

Maçambara - RS, 29 de abril de 2016. 
 
 
 
 

ALDÉRICO DOMINGOS COPATTI 
CONTRATANTE 

PREFEITO MUNICIPAL 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE 
DO SUL – CIEE/RS 

 CONTRATADA 
CNPJ Nº. 92.954.957/0001-95 

 
 
 
 
 
 
 
 


