
Camara Municipal de Jaguariuna
Estado de Sao Paulo

CONTRATO N°: 007/2017
AUTORIZA<;AO: Presidente da Camara -ROMILSON NASCIMENTO SILVA
BASE LEGAL: Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/1993.

CONTRATO PARA A REALlZAC;Ao DE ESTAGIO E CONCESsAo DE BOlSA DE ESTAGIO A
ESTUDANTES QUE, ENTRE SI, CElEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA E 0
CENTRO DE INTEGRAC;AOEMPRESA·ESCOLA . CIEE.

A CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA, orgao publico municipal, inscrita no
CNPJ n°. 5l.313.955/0001-30, localizada na Rua Alfredo Bueno, 1189, Centro, CEP:
13.820-000, no municipio de JaguariunalSP, neste ate representada, pelo seu Presidente, Sr.
ROMILSON NASCIMENTO SILVA, brasileiro, casado, portador do RG n° 42.181.834-7
SSP/SP e do CPF N° 224.361.418-94, doravante denominada CONTRATANTE e 0

CENTRO DE INTEGRA<;AO EMPRESA ESCOLA - CIEE, e uma associayao
filantropica, de direito privado, sem fins economicos, beneficente, de assistencia social e
reconhecida de utilidade publica, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 6l.600.839/0001-55, com
sede a Rua Tabapua, 540, Itaim, CEP 04533-001, Sao Paulo/SP, e com Unidade de
Operayao em Mogi-Guayu, inscrita no CNPJ/MF n°. 6l.600.839/Ol38-00, neste ate
representa.do pelo seu Superintendente de Atendimento do Estado de Sao Paulo, Sr. LUIZ
GUSTAVO COPPOLA, brasileiro, separado judicialmente, portador do RG n° 16.459.068
e inscrito no CPFIMF sob 0 n° 076.443.238-99, doravante denominado CONTRATADA,
tendo em vista 0 disposto na Lei n~ 1l.788, de 25 de setembro de 2008, e no que couber, a
Lei n~ 8.666, de 21 de junho de 1993, celebram entre si este Contrato, de acordo com 0

estabelecido nas clausulas e condiyoes seguintes:

CLAuSULA e - Do Objeto: Este contrato estabelece Cooperayao Reciproca entre as
partes, visando 0 desenvolvimento de atividades para promoyao da integrayao ao mercado
de trabalho, de acordo com a Constituiyao Federal (Art. 203, Inciso III e M. 214, Inciso
IV), atraves da operacionalizayao de programas de Estagio de Estudantes.

§ 1° - 0 Estagio de Estudantes, obrigatorio ou nao, sera desenvolvido conforme
determinayao das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e area de ensino e do projeto
pedagogico do curso, informadas pelas Instituiyoes de Ensino, nos termos da Lei nO.
1l.788/08, tendo como finalidade a preparayao para 0 trabalho produtivo de educandos.

CLAuSULA 2 a - Cabera a Contratada:
a) Manter convenios especificos com as Instituiyoes de Ensino, con tendo as condiyoes

exigidas para a caracterizayao e definiyao do estagio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identificayao e caracteristicas dos programas e das oportunidades

de estagio a serem concedidas;
c) Encaminhar a Contratante os estudantes cadastrados e interessados nas oportunidades de

estagio;
d) Promover 0 encaminhamento dos estudantes para a realizayao de atividades aprovadas

pelas Instituiyoes de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da etapa e
modalidade do curso de formayao do cstudantc; j
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e) Preparar toda a documentayao legal referente ao estagio, incluindo:
• Termo de Compromisso de Estagio - TCE, entre a Contratante, 0 estudante e a
Instituiyao de Ensino;
• Encaminhar a contratayao do Seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos
estagiarios.

f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relat6rios de atividades
preenchidos pelo Supervisor de estagio da Contratante;

g) Informar a Instituiyao de Ensino a emissao do relat6rio de atividades devidamente
preenchido pela Contratante;

h) Controlar a informayao e disponibilizar para a Contratante e para a Instituiyao de Ensino
a conclusao da formalizayao do Termo de Compromisso de Estagio;

i) Controlar e acompanhar a atualizac;:ao do plano de atividades que ocorrera por meio de
Termos Aditivos;

j) Controlar e acompanhar a elaborac;:ao do relat6rio final de estagio, de responsabilidade da
Contratante;

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou a distancia, oficinas de capacitayao para os
estagiarios;

1) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - FAE, em casos
de acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo CIEE que estiverem em estagio
nas dependencias da CONTRATANTE;

m) Avaliar 0 local de estagiolinstalayoes da Contratante, subsidiando as Instituiyoes de
Ensino conforme determinayao da Lei;

CLAuSULA 3a
- Cabera a Contratante de Eshigio:

a) Formalizar as oportunidades de estagio, em conjunto com 0 crEE, atendendo as
condiyoes definidas pelas Instituiyoes de Ensino para a realizayao dos estagios;

b) Ofertar instalac;:oes que tenham condiyoes de proporcionar ao educando atividades de
aprendizagem social, pro fissional e cultural;

c) Receber os estudantes interessados e informar ao CIEE 0 nome dos aprovados para 0

estagio;
d) Indicar funcionario de seu quadro de pessoal, com formac;:ao ou experiencia profissional

na area de conhecimento desenvolvida no curso do estagiario, para orientar e
supervisionar ate 10 (dez) estagiarios simultaneamente;

e) Assinar 0 Termo de Compromisso de Estagio e os respectivos Aditivos dos pIanos de
atividades dos estagiarios;

f) Efetuar 0 pagamento mensal das Boisas-Auxilio, diretamente a seus estagiarios;
g) Elaborar, semestralmente, para todos os estagiarios, os relat6rios de atividades

circunstanciados, dando vista obrigat6ria dos referidos documentos aos respectivos
estagiarios;

h) Encaminhar para a Instituic;:ao de Ensino 0 relat6rio individual de atividades assinado
pelo Supervisor e pelo Estagiario;

i) Entregar termo de realizayao de estagio com indicayao resumida das atividades
desenvolvidas, dos periodos e da avaliayao de desempenho por ocasiao do desligamento
do estagiario;

j) Informar ao CIEE a rescisao antecipada de qualquer Termo de Compromisso de Estagio
- TCE, para as necessarias providencias de interrupyao dos procedirnentos
administrativos a cargo do CIEE;
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k) Confirmar a formalizayao do processo de contratayao do estagiario atraves da baixa
eletronica ou registro na central telefOnica, responsabilizando-se pela informayao do
recebimento das vias de Termo de Compromisso de Estagio devidamente assinadas, nao
permitindo 0 inicio do estagio sem 0 recebimento do mencionado Termo devidamente
assinado pelas 3 (tres) partes;

1) Manter em arquivo e a disposiyao da fiscalizayao documentos que comprovem a relayao
de estagio;

m) Manter ap6lice de seguro em favor do estagiario, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estagio;

n) Conceder recesso remunerado e auxilio transporte nos termos da Lei n°. 11.788/08;
0) Reduzir a jornada de estagio nos perfodos de avaliayao, previamente informados pelo

estagiario;
p) Respeitar as proporyoes estabelecidas em lei para a contratayao de estagiarios do Ensino

Medio;
q) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de

Compromisso de Estagio, zelando por seu cumprimento.

CLAuSULA 4a - Da Dura~ao do Estagio: A definiyao do periodo de estagio leva em
conta 0 curriculo do curso, 0 calendario escolar e a programayao da unidade organizacional
que recebe 0 estagiario, observando 0 limite minimo de 1 (urn) semestre, nao podendo
estender-se por mais de 4 (quatro) semestres, conforme estabelece a Lei n°.l1.788/08.

CLAuSULA 5a
- Do valor: A Contratante efetuani, mensalmente, ao CIEE, uma

contribuiyao de R$: 55,00 (cinqiienta e cin~coreais) por estudante / mes, contratado ao
abrigo deste Contrato, e ativo no banco de dados do CIEE.

§ 1° A Contratante sera considerada devedora da contribuiyao mensal relativa a cada
rescisao de TCE nao informada, ate 0 mes da comunicayao formal ao CIEE, nos termos da
alinea " j " da clausula 3a

.

§ 2° Esse valor sera atualizado no mes de JUNHO de cada ano, em regime de competencia,
pela variayao do IGP-M (FGV) verificada nos 12meses imediatamente anteriores;

§ 3° 0 valor de contribuiyao, previsto nesta Clausula sa enos seus paragrafos 1° e 2°, a ser
pago, por estagiario, sera sempre integral e nunca proporcional aos dias estagiados, inclusive
nos periodos de recesso.

CLAuSULA 6a - da dotayao oryamentaria: 0 Valor global do presente contrato, estimado
em 10 estagilirios por urn periodo de 12 (doze) meses de vigencia, e de R$ 6.600,00 (seis
mil e seiscentos reais), porem 0 ingresso de bolsistas sera efetuado ao longo do tempo,
paulatinarnente ate completar 0 total conveniado, onerando a seguinte dotayao oryamentaria:
3390.39.99 - Outros Serviyos de Pessoa Juridica.

CLAuSULA 7a - Da vigencia: 0 presente Contrato tera vigencia de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
periodos, ate 0 limite de 60 (sessenta) meses, mediante formalizayao de Termo Aditivo, ap6s
assentimento previo das partes, com antecedencia minima de 30 (trinta) dias do termino da
vigencia, conforme artigo 57, inciso II, da Lei n°. 8.666/93.
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CLAUSULA sa - Da Rescisao: 0 presente Contrato podeni ser denunciado ou rescindido a
qualquer tempo, desde que uma das partes notifique a outra com antecedencia minima de 30
(trinta) dias, para posterior celebrayao do Termo de Rescisao.

CLAuSULA 9a
- Da Altera~ao: 0 presente Contrato podeni ser alterado nos casos

previstos no art. 65 da Lei n£8.666/93, por acordo entre as partes, desde que nao implique na
mudanya do seu objeto.

CLAuSULA lOa - Da Publica~ao: A CONTRATANTE providenciara a publicayao
resumida do presente instrumento, nos termos do panigrafo Unico do art. 61 da Lei n£
8.666/93.

CLAuSULA lOa - Do Foro: De comum acordo, as partes elegem 0 Foro da Comarca de
JaguariunalSP, renunciando, desde logo, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja
para dirimir qualquer questao que se originar deste Contrato, e que nao possa ser resolvida
amigavelmente.

E, por estarem de acordo, as partes assinam 0 presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual
teor.

Jaguariuna, 01 dejunho de 2017

TANTE DO ESTAGIO CENTRO DE INTEGRAC;AO EM
~CIEE

carimbo e assinatura
Romilson Nascimento Silva

Vereador /Presidente

carimbo e assinatura

TESTEMUNHAS
\

RG: lS.672.041 SSP/SP
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