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TERRA DA MANGA 

CONTRATO N°. 01/2017 
Processo Administrativo O•  001/2017 

- 	 CONTRATO FARA A REALIZAçAO BE ESTACJO E 
CONCESSAO BE BOLSA BE ESTAGIO A 
ESTUDANTES QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A 
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS E 0 
CENTRO DE 1NTEGRAAO EMPRESA ESCOLA 
CIEE Processo Adn,rnistratwo a 001/2017 

Aos treze dias do més de marco de dws mil e dezessete, A CAMARA 
MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, pessoajundica de direito publico interno, Jocalizada na Praça Ce! João 
Guimaraes, 60, Bairro Centro, Cidade Jardinopolis, estado de São Paulo, CEP 14680-000, mscrita no CNPJ 
sob o no 66.998.782/0001-08, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr Jose Eunpedes Ferreira, 
brasileiro, casado, portador do RO n. '  7,399.756-0  SSP/SP e do CPF/MF n° 400.496.208-00, residente e 
dorniciliado neste Mumcipio e Cornarca de Jardinopolis - SP, na Rua Maria Inës de Paula Lico, no iso, 
Bairro Residencial Vila Bourbon, doravante denorninada CONTRATANTE e o CENTRO DL 
1NTEGRAAO EMPRESA ESCOLA - dEE, uma associação fl!antropica, de direito privado, sem fins 
econôrnicos, beneficente, de assistência social e reconhecida de utilidade publica, inscrita no CNPJ/MF sob 
n° 61.600.839/0001-55, corn sede a Rua Tabapua, 540, Itaim, CEP 04533-001, São Paulo/SP e corn Unidade 
de Operacão em Sertãozmho, localizada na Avenida Antonio Paschoal, 467, Bairro Centro, Cidade 
Sertãozinho/SP, CEP 14160-005, inscrito no CNPJ n° 61.600.839/0118-66, neste ato representado por seu 
Presidente Sr Luiz Gonzaga Bertelh, brasileiro, portador do RO no 1,747.022  SSP/SP e CPF/MF no 
011.310.608-49 e, assinando por procuraço, o Superintendente de Atendimento do Estado de São Paulo, Sr. 
Luiz Gustavo Coppola, brasileiro, portador do RG n° 16.459.046-8 e CPF/MF n o  076.443.238-99, doravante 
denominado CONTRATADA, tendo em vista o disposto na Lei fl.0  11.788, de 25 de setembro de 2008; o 
disposto no art. 24, inciso XIH, da Lei n.° 8.666/93, de -21 de junho de 1993, que autoriza a dispensa de 
licitaçao, e, no que couber, dernais disposiçOes da referida Lei corn suas alteraçOes posteriores; e, por força da 
Resolução n° 221/2015, de 26/05/2015, corn suas alteraçoes posteriores, celebram este Contrato autorizado 
pelo despacho de fis. 127/128 do Processo Administrativo n.° 001/2017, doravante denorninado de Processo, 
mediante as seguintes clausulas e condiçoes: 

CLAUSULA r - Do Obieto: Constitui objeto da presente contrataçâo a "ADMINTSTRAcAO DO 
PROGRAMA DE ESTAGIO E CONCESSAO DL BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, QUE 
ESTABELECE COOPERAçAO RECfpROcA ENTRE AS PARTES, V!SANDO 0 
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOçAO DA INTEGRAcAO AO MERCADO DE 
TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIçAO FEDERAL (ART. 203, !NCISO III E ART. 214, 
INCISO IV), ATRAVES DA OPERACIONALIZAcAO DL PROGRAMAS DL ESTAGIO DL 
ESTUDANTES, LIMIITADO AO MAXIMO DL 04 (QUATRO) ESTAGIARIOS". 

§ 1 0  - 0 Estagio de Estudantes, obrigatório ou não, será desenvolvido conforrne determinação das diretrizes 
curriculares da etapa, modalidade e area de ensino e do projeto pedagogico do curso, informadas pelas 
!nstituiçOes de Ensino, nos termos da Lei n°. 11.788/08, tendo corno finalidade a preparacão para o trabaiho 
produtivo de educandos. 
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CLAUSULA 2 ' -   Caberá a CONTRATADA: 
a) Manter convénios espeelficos corn as InstituiçOes de Ensino, contendo as condiçOes exigidas pan a 

caracterização e definiçao do estágio de seus alunos; 
b) Obter da CONTRATANTE a identificacao e caracterIsticas dos programas e das oportunidades de estágio 

a serem concedidas, 
c) Encaminhar a CONTRATANTE as estudantes cadastrados e interessados nas oporturndades de estagio, 

realizando, conforme o caso, o respectivo processo seletivo, 
d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a reahzaçäo de atividades aprovadas pelas InstituiçOes 

de Ensino, em conformidade corn a compatibilidade da etapa e modabdade do eurso de formaçffo do 
estudante, 

e) Preparar toda a doeumentaçAo legal referente ao estaglo, meluindo 
• Termo de Compromisso de Estagio - TCE, entre a CONTRATANTE, o estudante e a Instituiçao 

de Ensino, 
• Seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiarios, subrrogando-se a CONTRATADA na 

obngaçao prevista no artigo 9.* , inciso IV dii Lei 11 .788, de 25 de setembro de 2008; 
fl Encaminhar a CONTRATANTE a apolice da conlratacäo do Seguro Contra Acidentes Pessoats em favor 

dos estagiarios e respectivas renovacöes, 
g) Disponibilizar mecamsmos de controle semestral dos relatonos de atividades preenehidos pelo Supervisor 

de estagio da CONTRATANTE, 
h) Informar a Instituiçao de Ensino a emissäo do relatorto de atividades devidamente preenchido pela 

CONTRATANTE, 
i) Controlar a informaçao e disponibihzar para a CONTR.ATANTE e para a Tnstituiçao de Ensino a 

conclusao da forrnahzaçao do Terrno de Compromisso de Estagio, 
j) Controlar e acompanhar a atualizaçao do piano de atividades que ocorrera por mejo de Termos Aditivos, 
k) Controlar e acompanhar a elaboraçao do relatorio final de estágio, de responsabilidade da 

CONTRATANTE; 
I) Disponibilizar, na modalidade presencial ou a distância, oficinas de capacitacão para Os estagiarios; 
m) Incluir na cobertura do FUNDO DR ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - FAR, em casos de aeidentes 

pessoais, as estudantes encaminhados pelo CIEE que estiverern em estágio nas dependencias da 
CONTRATANTE; 

n) Avaliar o local de estágio/instalaçoes da CONTRATANTE, subsidiando as Instituiçôes de Ensino 
conforme determinaçao da Lei. 

CLAUSULA 3' -   Caber a CONTRATANTE tie Estágio: 
a) Formahzar as oportunidades de estágio, em eanjunto corn o CIBE, atendendo as eondiçOes definidas pelas 

InstituiçOes de Ensino para a realizaçâo dos estágios; 
b) Ofertar instalaçOes que tenham condiçoes de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural; 
c) Receber as estudantes interessados e informar ao CIBE a nome dos aprovados pan o estágio; 
d) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, cam forrnaço ou experiência profissional na area de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar ate 10 (dez) estagidrios 
simultaneamente; 

e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e as respectivos Aditivos dos pianos de atividades dos 
estagiários; 

< ~/ <55~21— 
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Efetuar o pagamento mensal das Bolsas-Auxilio, diretamente a seus estagiários, observando-se Os 

seguintes valores: 
1) estudante de curso superior - ate o máxirno de urn salário minimo vigente no pals, e, 
2) estudante de ensino medio -- ate 70% do salário minimo vigente no pals. 

Blaborar, semestralmente, para todos os estagiários, os relatórios de atividades circunstanciados, dando 
vista obrigatOria dos referidos documentos aos respectivos estagiarios; 
Encarninhar para a Institutcäo del Ensino o relatono individual de atividades assinado pelo Supervisor e 
pelo Estagthrio, 
Entregar termo de reahzaço de estágio corn indicaçao resurnida das atividades desenvolvtdas, dos 
periodos e da avaliaço de desempenho por ocasiäo do desligarnento do estagiárto, 
Informar ao CIEB a rescisão antecipada de qualquer Termo de ComprQrnisso de Estagio - TCE, para as 
necessarias providéncias de interrupçAo dos procedimentos administrativos a cargo do dEE, 
Confirmar a forrnahzaçao do processo de contrataçAo do estagiano atraves da baixa eletrónica ou regtstro 
na central telefonica, responsabilizando-se pela tnforrnaçao do recebirnento das was de Termo de 
Compromisso de Estágto devidarnente assinadas, nào permitindo o iniclo do estagio scm o recebimento 
do mencionado Termo devidamente assinado pelas 3 (trés) partes, 
Manter em arquivo e a disposiçAo da fiscahzaçao documentos que comprovem a relacao de estagrn, 
Manter em arquivo a apoltee de seguro em favor do estagiarlo, encamrnhada pela CONTRATADA, 
conforme estabelecido no Termo de Cornpromisso de Estagio, 
Conceder recesso remunerado e auxilio transporte nos termos da Let n° 11.788/08; 
Reduzir ajomada de estaglo nos periodos de avahaço, previamente informados pelo estagiarlo, 
Respettar as proporcOes estabelecidas em lei para a contrataçäo de estagiarios do Ensino Medio, 
Curnpnr todas as responsabihdades, corno CONTRATANTE, indicadas nos Termos de Compromisso de 
Estagto, zelando por seu cumprtmento 

CLAUSULA 4& - Da Duraço do Est4idq: A definiçao do perlodo de estágio leva em conta o curriculo do 
curso, o calendárid - escolar ë a programaço da unidade organizacional que recebe o estagiario, näo podendo 
estender-se por mats de 4 (quatro) semestres, conforme estabelece a Lei n.1 1 788/08 

CLAUSULA 5' - Pa Vigência: 0 presente Contrato teré. vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, ate o limite de 60 (sessenta) 
rneses, mediante formalizaçäo de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes, conforme artigo 57, 
inciso II, da Lei if. 8.666/93. 

CLAUSULA 6 - Do Valor e Condicao de Pagamento: A CONTRATANTE efetuará, mensalmente, ao 
dEE, uma contribuiçäo de R$ 59,00 (cinquenta e nove reals) por estudante/rnes, ate o limite máximo de 04 
(quatro) estagiários, contratados ao abrigo deste Contrato, e ativos no banco de dados do CIEE. -O Valor 
global estimado do presente contrato, para 12 (doze) rneses de vigêneia, 6 de ate R$ 2.832,00 (dois mu, 
oitocentos e trinta e dois reais), pordm o ingresso de bolsistas seth efetuado ao longo do tempo, 
paulatinamente ate completar o total contratado. 

§ 1 0  A CONTRATADA devera encaminhar no Setor de Cornpras da Câmara Municipal ate o 5° (quinto) dia 
Util do més subsequente a prestacão dos serviços, a Fatura/Boleto referente ao total de estagiários, para que 
sejarn adotados os procedimentos afetos ao pagamento. 0 pagarnento da contribuiçao será efetuado em ate 10 
(dez) dias contados a partir da apresentaçAo da respectiva Fatura/Boleto. 
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§ 20  0 obj eto contratado podera sofrer acréscimos ou supressOes, nas mesmas condiçOes contratuais, dentro 
dos limites previstos no §10  do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

§ 3° A CONTRATANTE será considerada devedora da contribuiçao mensal relativa a cada rescisäo de TCE 
näo informada, ate o mês da comunicaçào formal ao CIEE, nos termos da alinea "j "da cláusula 3' 

§ 41  0 valor da contnbuição somente poderá ser corngido apos decorridos 12 (doze) meses da contratação, no 
caso de prorrogaco do Contrato, pelo Indice Geral de Preços - IGP-M da Fundaco Getulio Vargas (ou outro que 
venha a substitui-lo), verificado nos 12 meses iniediatamente antenores 

§ 51  0 valor de contribuiçAo previsto nesta Clausula 6' a ser pago por estagiário, sera sempre integral e nunca 
proporcional aos dias estagiados, inclusive nos periodos de recesso 

CLAUSULA 7' - Pa Dotacäo Orcamentária: As despesas decorrerites da execuçào deste contrato correrao 
por conta da FunçAo Programatica 01 031 0001 2064 - MANUTENçAO DA SECRETARIA DA 
CAMARA MUNICIPAL e da Dotaçao Orçamentana 3.3.90.39.00.00.00.00  - OUTROS SERVIçOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. 

CLAUSULA 8'- Das Penalidades 
8.1 A CONTRATADA estara sujeita a multa de 10 1/o (dez por cento) do valor do contrato, pelo näo 

cumprimento do disposto em qualquer de suas c14usulas,  em especial na hipotese prevista no item 9.2. 
8.2 Nas sançOes previstas no item anterior, os valores das multas serào em moeda corrente nacional. No caso 

de incidéncia em mais de urn item, as multas seräo cumulativas. 
8.3 Os valores apurados das sançöes serao descontados dos pagamentos devidos 
8.4 Pela inexecuçäo total on parcial do contrato a CONTRATADA sujeitar-se-ã as seguintes sançOes: 

a) advertëncia; 
b) multa, na forma prevista nos itens 8.1 e 8.3 anteriores; 
c) suspensao temporaria de participaçao em licitaçAo e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE por prazo näo superior 2 (dois) anos; 
d) declaracao de inidoneidade para licitar ou eontratar com a CONTRATANTE, enquanto 
perdurarem os motivos da punicäo ou ate que seja promovida a reabilitaçäo perante a própria 
CONTRATANTE. 

8.5 As sançöes previstas no item 8.4, alineas "a", "c" e "d" poderao incidirjuntamente com ada alinea "b". 
8.6 As sançOes previstas no item 8.4 alineas " e c"  "d" poderäo também ser aplicadas quando: 

a) tenha sofrido condenaçäo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recoihimento de quaisquer tributos; 
b) tenha praticado atos ii icitos visando a frustrar os objetivos da contrataçAo; e 
c) demonstre nao possuir idoneidade pan contratar com a CONTRATANTE em virtude de atos 
ilicitos praticados. 

8.7 Aplicam-se, subsidiariamente, ao disposto nesta cláusula, as condiçOes previstas no capitulo IV da Lei 
8666/93. 

CLAUSULA 9a- 

9.1 A inexecuçäo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisäo corn as consequências contratuais e as 
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previ stas em lei. 
9.2 Constitui motivo para a rescisäo do contrato: 
a) o no cumprimento ou o cumprimento irregular das clausulas contratuals, em especial da cláusula 2a; 
b) a lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 

continuidade nos termos e prazos estipulados; 
c) a paralisacao dos serviços sem justa causa e prévia comunicaçäo ãCONTRATANTB; 
d) o cometimento reiterado de faiths na sua execuçäo, anotando na forma do parágrafo 10  do artigo 67 da 

Lei 8666/93; 
e) a dissolução da entidade ou a decretaçao de falencia ou a instauraçfto de sua insoivênciacivil, 
f) a alteraçao social ou a modificaçao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juizo da 

CONTRATANTE, prejudique a execuflo do contrato; 
g) a nào liberaçäo, por parte da CONTRATANTE, dos dados necessanos para execuçao do contrato por 

parte da CONTRATADA, nos prazos contratuats, 
h) a ocorréncia de caso fortuito on de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuçAo do 

contrato; 
i) inadequaçOes dos melos e ou inadequaçOes dos ffincionários devidamente comprovados por processo 

administrativo. 
9.3 Em caso de rescisAo, por qualquer das hipOteses previstas no item 9.1 allneas "a" a "F' anteriores, 

sujeitar-se-a a CONTRATADA a aplicaço das multas previstas neste instrumento 
9.4 Quando a rescisAo ocorrer corn base no item 9.2 almeas "g" e "h', sem que haja culpa da 

CONTRATADA, cabera ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que esta haja sofrido, 
tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execuçAo do contrato ate a data da resctsAo e pagamento 
do custo da desmobtlizaçao, se houver.  

9.5 Nos casos de rescisA,o aqui previstos, sera efetuada uma avaliaçAo para que se possa calcular o valor dos 
meses em que os serviços for am prestados ate a data em que ocorreu a evento. 

9.6 Aphcam-se, subsidianamente, a esta ciausuia as disposicoes pertinentes e, em especial, a seção V do 
Capitulo III da Lei 8666/93, flcando assegürado a CONTRATANTE a supremacia relativa ao poder 
inerente aos contratos administrativos. 

9.7 Havendo resciso contratual provocada por vontade unilateral de uma das partes, a pane prejudicada 
fará jus a indenizacao correspondente a 10% (dez por cento) do valor total .do Contrato, devidamente 
conigido ate o dia da comunicacäo da rescisAo. 

9.8 A rescisâo podera ser amigável, por acordo entre as partes, mediante autonizacao escnita e 
flmdamentada da autoridade competente, desde que haja conveniëncia da CAMARA MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS. 

CLAUSULA W - Documentos ADlicivels: A presente contratação se vincula an Processo 
Administrativo N° 01/2017 e Proposta Comercial da Contratada, datada de 11 de novembro de 2016. 

CLAUSULA 11- - Da Puhlieaco: A Contratante providenciara a publicaçao resumida do presente 
instruumento nos termos do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n 9  8.666/93. 

CLAUSULA 12' - Das Desnesas do Contrato: Cada parte arcará eom as despesas decorrentes dos seus 
atos. 

4 
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CLAUSULA 13a 
- 

Do Foro: De comum acordo, as partes elegem o Foro da Comarca de Jardinópolis do 

Estado São Paulo, renunciando desde logo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, pan dirimir 
qualquer questäo que se originar deste Contrato e que não possa set resolvida amigavelmente. 

Para firmeza do 4ue aqui ficou estipulado, eu, Lt(iLU%}& 	(Ana Lucia VMalvestio Sisti), Responsavel do Serviço de Contratos e Arquiiamento do Setor de Ltcitação- ompras, da 
Câmara Municipal de Jardinopohs, lavrei o presente termo em 04 (quatro) copias de igual teor, depots de lido 

e achado conforme, e assmado pelas partes contratantes que a tudo assistiram 

CAMARA MUNICIPAL DE ~POLIS 
CONTRATANTE 

TESTEMUN HAS: 

Nome: SVii2ent 
ewtJO-

CPFn°  

Nome: 
CPF n° 
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TERMO 1W CIENCIA E NOTIFICACAO 

Contrato flO: 01/2017. 
Proc Mm n°: 001/2017. 
Objeto: 	"REALIZAçAO DL PROGRAMA; DE ESTAGIO E CONCESSAO DL BOLSA 1W 

ESTAGIO A ESTUDANTES, PARk OS FINS, OBJETIVOS, DIREITOS E DEVERES 
PREVISTOS NA LEI FEDERAL N° 11.788/2008 11  

Contratante CAMARA MUNICIPAL DE JARJMNOPOLIS/SP 
CNPJ n° 66 998 782/0001-08 

Contratada CENTRO DE INTEGRAçAO EMPRESA ESCOLA - CILE 
CNPJ/MF sob no 61.6011839/0001-55 

Advogado(s) (*) 

Na qualidade de Contratante e Contratada, respeetivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu eventual encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instruço e julgarnento, darno-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para, caso necessarlo, 
acompanhar todos os atos da tramitação processual, ate julgarnento final e sUa publicaçao e, se for o 
caso e de nosso interesse, para nos prazos e nas formas legais e regimentals, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o que mais couber.  

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos Os possiveis despachos e 
decisOes que vierem a ser tornados, relativaEnente ao aludidoprocesso, serào publicados no Diário 
Oficial do Estado, Cademo do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o 
Paulo, de conformidade corn o artigo 90 cIa Lei Complementar no 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de entAo, a contagern dos prazos processuais 

Locale data: JardinOpolis, 13 de marco de 2017. 

Pela Contratada: 

Luiz/yo 
• endênci 	Atendin 
nEst 	do 890 Paulo 


