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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 103/2016 

Pregão Presencial nº 015/2016 – Processo Licitatório nº 026/2016 

 

I – PARTES: 

A - CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Di-

reito Público, inscrito no CNPJ sob nº 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, 

na cidade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal: Vanderlei Zanatta, CI nº 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº 689.842.430-

00, brasileiro, casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1.205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu 

do Sul - RS. 

 

B – CONTRATADA: A empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 

RIO GRANDE DO SUL – CIEE-RS, estabelecida na Rua Dom Pedro II, nº 861, Bairro Higie-

nópolis, na cidade de Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob nº. 92.954.957/0001-95, por in-

termédio de seu representante legal Sr. Luiz Carlos Eymael, portador da cédula de identidade nº 

1002868832, e do CPF. nº 063.155.770-91, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre -

RS.  

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente contrato rege-se pelas disposições das Leis nº. 8.666/93, nº. 10.520/2002 e LC nº. 

123/2006 consolidadas, da Lei Federal 11.788/2008 e Lei Municipal 1.117/2011, de que trata do 

regramento sobre estágio remunerado no município de Taquaruçu do Sul, RS, objetivando a exe-

cução e contratação de Agente Integrador de Estágio do Município, na Modalidade Pregão Pre-

sencial nº. 015/2016 e seus anexos. 

 

III – OBJETO: 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de agente integrador de estágio, 

conforme demanda, para estágio de estudantes em órgãos da Administração Municipal. 

 

IV – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO 

O presente instrumento terá duração de 12 meses, contados a partir de 06 de outubro de  2016, 

com vigência até 05 de outubro de 2017, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, desde que haja manifesto interesse pelas partes, nos termos do disposto no artigo 57 e 

seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93 e normas complementares, através de termos aditivos 

contratuais, até o máximo de 60 (sessenta meses) meses. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas referentes à prestação dos serviços objeto do presente contrato correrão à conta das 

dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal vigente.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS 
I – O preço para realização dos serviços como agente integrador de estágio é de até 05 (cinco por 

cento) do valor das bolsas pagas aos estagiários, cujo pagamento deverá ser efetuado mensal-

mente até dia 10 de cada mês. 
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II – A CONTRATANTE irá repassar a CONTRATADA até o dia 05 de cada mês subsequente o 

valor referente a bolsa dos estagiários, mais o valor referente aos serviços de agente integrador. 

III - O pagamento será efetuado mediante a emissão de boleto bancário pela CONTRATADA 

descrevendo o valor das bolsas e nota fiscal de prestação de serviços como agente integrador de 

estágio, referente aos serviços anteriormente citados. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

A percentagem referente aos serviços de agente integrador será fixo sem qualquer espécie de 

reajuste. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

A - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE: 

I – Transmitir a CONTRATADA, a relação de vagas de estagiários a contratar e o valor das bol-

sas a serem pagas; 

II- Auxiliar no que for pertinente conforme estabelece a lei de estágio; 

III – Permitir a equipe da CONTRATADA o acompanhamento das atividades dos estagiários 

para que este possa exercer a função plena de agente integrador de estágio; 

IV – Indicar uma pessoa responsável que servirá de contato direto com a CONTRATADA para o 

melhor andamento dos documentos e procedimentos; 

V – Zelar para que os estagiários exerçam as atividades de estágios descritas no termo de acordo 

e no que está previsto em lei; 

VI – Indicar orientadores internos dos estagiários; 

VII – Pagar as bolsas estágio e os serviços de agente integrador no prazo combinado. 

 

B - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

I - Exercer as atividades pertinentes ao Agente Integrador de Estágio conforme previsto na Lei 

Municipal nº.1.117, de 15 de julho de 2011, com base na Lei Federal 11.788, de 25 de setembro 

de 2008; 

II – Permitir que o município acompanhe o andamento dos serviços do Agente Integrador; 

III – Fornecer ao Município, sempre que solicitado, informações ou esclarecimentos sobre o an-

damento dos serviços; 

IV – Assumir a responsabilidade Civil, penal, fiscal e trabalhista sobre a Execução dos trabalhos; 

V – Contratar Seguro contra acidentes pessoais, através de apólice compatível com os valores de 

mercado, comprovando ao município; 

VI – Disponibilizar pessoal a realização dos serviços de agente integrador de estágio; 

VII – Preencher e disponibilizar os documentos referentes à efetivação do estágio; 

VIII – Repassar o valor das bolsas aos estagiários, até o quinto dia do mês subsequente; 

IX – Acompanhar as atividades de estágio conforme rege a lei de estágios; 

X – Manter o município permanentemente informado sobre qualquer acontecimento; 

XI - Reparar os danos que possam afetar o Município ou terceiros, em qualquer caso, durante a 

execução dos serviços, bem como realizar sua indenização, sem ônus ao Município ou a tercei-

ros; 

XII - Fornecer todos os materiais e mão-de-obra necessária à execução do objeto deste contrato; 

XIII- Admitir e/ou demitir o pessoal necessário, realizar o pagamento de salários e encargos 

sociais correspondentes, inclusive perante a Justiça do Trabalho; 
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XIV- Obter junto às repartições competentes, todas as licenças necessárias à execução dos servi-

ços; 

XV- Manter durante o prazo de execução do contrato, todas as condições de habilitação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

I - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão ou alteração 

contratual previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o consentimento 

prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RECISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido: 

- por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei Federal 

8.666, de 21 de junho de 1993; 

- por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo a contratada somente pelo valor 

dos serviços efetuados, não lhe sendo devido outro valor, a título de indenização ou qualquer 

outro título, no presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento; 

- judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou dos preceitos 

legais, sofrerá as seguintes penalidades. 

I – Advertência; 

II - Multa de 10 % sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto contratado, 

salvo justificativa aceita pelo Município; 

III - Suspensão do direito de contratar pelo período de 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de Inidoneidade. 

 

CLÁUSULA NONA – VÍNCULO TRABALHISTA 

O presente contrato não será, de nenhuma forma fundamento para constituição de vinculo traba-

lhista, com empregados, estagiários, prepostos ou terceiros que a CONTRATADA utilizar para 

realização do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através 

da Senhora Secretária Municipal de Educação e Cultura, Daiane Peretto Piovesan, CPF nº. 

012.106.060-89, como gestora do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente instrumento contratual e 

que não possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro da Comarca 

de Frederico Westphalen – RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 

que se apresente. 
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E, por estarem desta forma, justos e contratados, firmam o presente com duas testemunhas, em 

três vias de igual teor e forma, sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e le-

gais efeitos. 

 

                                  Taquaruçu do Sul, RS, 21 de setembro de 2016. 

 

 

...........................................................                          ............................................................ 

VANDERLEI ZANATTA                                                        CIEE RS     

Prefeito Municipal - CONTRATANTE                   Luiz Carlos Eymael - CONTRATADA 

 

 

Daiane Peretto Piovesan  

Gestora do Contrato 

 

TESTEMUNHAS: 

 

A  ..................................................                   B  .............................................................. 

Nome:             Nome: 

CPF:             CPF: 


