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CONTRATO Nº 072/2017 

Pelo presente instrumento que firmam o MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA – RS, entidade de 

direito público, inscrito no CNPJ n.º 94.704.061/0001-83, com sede à Av. Jacob Wagner Sobrinho, 

939, Centro, representado pelo Prefeito Municipal Sr. DANIEL THALHEIMER, brasileiro, 

inscrito no CPF nº 951.856.900-20 e RG nº 1065950816, residente e domiciliado na Rua Felipe 

Werlang, nº 209, na cidade de Nova Boa Vista/RS, aqui simplesmente designado 

CONTRATANTE, e de outro lado  a  empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 

ESCOLA DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,  inscrita no CNPJ nº 

92.954.957/0001-95, com sede na Rua Dom Pedro II, Bairro Higienópolis, no cidade de Porto 

Alegre/RS, representada neste ato pelo Sr. ADRIANO AFONSO LUDWIG LÍRIO, brasileiro, 

residente e domiciliada na Rua Capitão Araújo, nº 511, Apartamento 902, Bairro Centro, na cidade 

de Passo Fundo/RS, portador do CPF nº 453.528.100-97, cédula de identidade n.º 8051587171, aqui 

doravante denominada CONTRATADA, ajustam o presente em conformidade com o descrito em 

seus termos, cláusulas e condições a seguir: 

  Cláusula Primeira – Fundamento Legal 

  O presente instrumento foi adaptado à Lei de Licitações n. º 8.666 e alterações, aceitam 

incondicionalmente pelos contratantes como eficaz para os termos deste Contrato, e terão plena 

validade entre as partes o Edital nº 018/2017, Processo Licitatório nº 049/2017, Pregão Presencial 

n° 014/2017 e proposta da Contratada, e que terá aplicabilidade também onde o Contrato for 

omisso. 

 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 – Contratação de empresa para prestar Serviços de Agenciamento de Estágios para 

estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos de ensino superior para o 

preenchimento do número de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante 

concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, em todos os seus órgãos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

2.1.  O prazo de execução do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei n.8.666/93, através de termo de 

aditamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES: 

3.1. O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 

legislação tributária, trabalhista ou previdenciária, decorrentes da execução do Contrato, cujo 

cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente a Contratada. 

3.2. A empresa Contratada declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de 

fiscalização, verificação e controle a serem adotados pelo Município Contratante. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Entregar os itens adjudicados de acordo com as características e exigências do contrato. 

4.2. Aceitar as mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento). 

4.3. É de responsabilidade da empresa Contratada os encargos trabalhistas, fiscal ou 

previdenciária, bem como as normas de higiene, por cujos encargos responderá unilateralmente. 

Além das obrigações acima elencadas a Contratada obriga-se também à: 

a) relacionar-se com as Instituições de ensino e com elas elaborar convênios específicos, 

contendo as condições exigidas pela mesma para a caracterização e definição dos estágios e seus 

alunos, promover o ajuste das condições de estágio definidas pelas instituições de ensino com a 

disponibilidade da Administração Pública Contratante, indicando as principais atividades a serem 
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desenvolvidas pelos estagiários, observando sua compatibilidade com o contexto básico da 

profissão ao qual o curso se refere; 

b) recrutar, pré-selecionar e encaminhar os estudantes candidatos às vagas de estágio 

disponibilizadas pelo Poder Público, de acordo com as condições estabelecidas pela concedente, 

tendo em vista as áreas de interesse, para que os estagiários se dediquem às atividades relacionadas 

com os respectivos cursos; 

c) contratar o seguro contra acidentes pessoais em favor do estudante selecionado para 

estágio, devendo constar no Termo de Compromisso de Estágio o número da apólice e o nome da 

seguradora; 

d) lavrar o Termo de Compromisso de Estágio, a ser assinado pela concedente do estágio, 

pela instituição de ensino, pelo próprio agente de integração e pelo estagiário que, quando menor de 

18 anos deverá ser assinado por seu responsável legal; 

e) no ato da formalização do estágio, orientar o estudante acerca dos aspectos legais e 

técnicos do estágio, bem como a relação entre estagiário e parte concedente; 

f) acompanhar a avaliação, realizada pela instituição de ensino, das instalações de realização 

de estágio, bem como de sua adequação à formação cultural e profissional do educando; 

g) verificar junto à instituição de ensino o professor orientador da área a ser desenvolvida o 

estágio, designado como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário 

e informar à parte concedente; 

h) exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de 

relatório das atividades;  

i) verificar a existência de normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios 

junto a instituição de ensino e informar aos estagiários; 

j) verificar junto a instituição de ensino e comunicar á parte concedente do estágio, no início 

do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas; 

k) efetuar o pagamento da bolsa-auxílio mensal ao estudante-estagiário dos valores 

recebidos da concedente de estágio; 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a) Ter reservado o direito de não mais utilizar os serviços da Contratada caso a mesma não 

cumpra o estabelecido no Contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei 

nº8.666/93; 

b) Acompanhar o andamento dos serviços por meio dos seus prepostos e expedir instruções 

verbais ou escritas sobre a sua execução, podendo impugnar os serviços que estejam mal 

executados, os quais deverão ser refeitos, correndo as despesas oriundas destes serviços por conta 

da Contratada; 

c) Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 

previstos na Lei nº 8.666/93; 

d) remeter a Contrata as solicitações de candidatos às oportunidades de estágio; 

e) realizar a seleção dos candidatos entre os estudantes encaminhados pela Contratada; 

f) encaminhar à Contratada os estudantes selecionados, com informações sobre a data de 

início do estágio, horário, duração e valor da bolsa de estágio e unidade onde se realizará o estágio; 

g) aceitar estagiários em seus órgãos, regularizando a relação entabulada com o educando, 

com a instituição de ensino e com a Contratada mediante celebração do competente termo de 

compromisso de estágio, que deverá indicar as condições de adequação do estágio à proposta 

pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e aos horários e 

calendário escolar; 

h) manter a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas 

no termo de compromisso; 
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i) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural; 

j) indicar o servidor de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional na 

área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar o estágio; 

k) exigir, periodicamente, comprovante de regularidade da matricula do educando, conforme 

a periodicidade definida para sua renovação junto aos cursos e níveis de ensino da instituição 

conveniente; 

l) verificar, mediante informações prestadas pela contratada, a frequência dos educandos-

estagiários que realizarem estágios em seus órgãos, nos respectivos cursos;  

m) repassar o valor da bolsa de estágio para a Contratada, para fins de pagamento ao 

estagiário; 

n) fornecer informações a Contratada quando do desligamento dos estagiários, solicitando a 

sua substituição; 

o) exercer atividade normativa, controle e fiscalização sobre a execução do contrato; 

p) remeter, diretamente ou por meio do agente de integração de estágio, à instituição de 

ensino a cada 6 (seis) meses, no mínimo, relatório de atividade do estágio elaborado pelo 

supervisor, com vista obrigatória do estagiário; 

q) manter arquivo com documentos que comprovem a relação de estágio; 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

6.1 A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não 

poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos serviços. 

6.2 A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 

correspondência oficial. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO  

7.1. Pelos serviços objetos deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os 

seguintes valores: 

a) O valor da bolsa a ser paga aos estagiários será de R$. 1.150,00 (hum mil cento e 

cinquenta reais) por estudante; 

b) Pela taxa de administrativa o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da bolsa, ou 

seja R$. 115,00 (cento e quinze reais); 

c) O número de estagiários a serem aceitos pela entidade Contratante poderá atingir o 

máximo de 10 (dez); 

OBS: O número de vagas oferecidas varia de acordo com a necessidades da Administração 

Pública.  

d) a bolsa será reajustada anualmente, levando-se em consideração o IGP-M/FGV do ano 

anterior, em caso de extinção do índice do IGP-M  o reajuste se dará pelo índice oficial criado para 

substituir o mesmo; 

e) a contratação não poderá exceder a 10 (dez) estudantes/estagiários. 

7.2. No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como tributos e demais 

encargos fiscais e trabalhistas. 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. As despesas decorrentes do presente Contrato, correrá por conta das seguintes dotações 

orçamentária: 

RUBRICA: 0301 04 122 0016 2005 33903900000000 0001 – Manutenção da Secretaria. 

RUBRICA: 0401 04 123 0016 2009 33903900000000 0001 – Manutenção da Secretaria. 

RUBRICA: 0601 12 365 0071 2028 33903900000000 0020 – Manutenção Pré-Escola. 

RUBRICA: 0601 12 365 0071 2029 33903900000000 0020 – Manutenção Creche. 
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RUBRICA: 0602 12 361 0067 2036 33903900000000 0020 – Manutenção Ensino 

Fundamental. 

RUBRICA: 0602 12 361 0067 2035 33903900000000 0020 – Manutenção da Secretaria. 

RUBRICA: 0701 10 301 0047 2046 33903900000000 0040 – Manutenção da Secretaria. 

RUBRICA: 0801 04 122 0016 2054 33903900000000 0001 – Manutenção da Secretaria. 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da realização 

do estágio, mediante o recebimento da fatura acompanhada da relação de estagiários, aprovados 

pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato e pela Secretária Municipal competente. 

9.2. O pagamento será efetuado através de boleto bancário. 

9.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 

número do processo licitatório e o número do Pregão Presencial, a fim de acelerar o trâmite de 

recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

10.1. O regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço global, nos termos do 

artigo 6º,inciso VIII, alínea “a” da Lei n. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 

desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 

12.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o 

Município de Nova Boa Vista/RS, poderá garantida a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá 

ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo 

das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:  

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender quaisquer 

indicações aqui constantes;  

b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco por cento) 

calculado sobre o valor do presente Contrato; 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO 

DE CONTRATAR COM O MUNICIPIO, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

12.2.  Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre 

o valor do presente Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por 

cento) do valor inadimplido.  

12.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido 

no setor financeiro, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação. 

12.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por 

ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1.  A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

13.2.  A rescisão deste Contrato poderá ser:  
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13.2.1. determinada por  ato  unilateral  e  escrita  do  CONTRATANTE,  nos  casos 

enumerados nos  incisos  I a XII  e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 

CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

13.2.2.  amigável por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  de  

licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;  

13.2.3.  judicial nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

13.3.  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

13.4.  Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre 

que a CONTRATADA se conduzir dolosamente.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

14.1.  O presente Contrato fundamenta-se: 

14.1.1.   nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações; 

1.4.1.2.   nos preceitos de direito público; 

14.1.3.  supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do 

Direito Privado.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1.  As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Fórum da Comarca de Sarandi/RS com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas 

pelos representantes das partes.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Boa Vista – RS, em 26 de junho de 2017. 

 

 

DANIEL THALHEIMER 

Contratante 

 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE 

DO SUL - CIEE 
Contratado 

 

 
Testemunhas Instrumentais: 

 

1)__________________________                    2)  __________________________ 

   NOME: Clair Panzenhagen                        NOME: Fábio Steilmann 

   CPF: 914.898.650-04                         CPF: 807.087.900-97 

 

 

O presente contrato foi devidamente 

examinado e aprovada por esta Assessoria Jurídica. 

Em ____/____/_______. 

 

Assessor(a) Jurídico(a) 


