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CONTRATO PARA A REALIZAn DE ESTAGio E CONCEssAo
DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES QUE, ENTRE SI,
CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE UNiAo PAULISTA E o
CENTRO DE INTEGRAQAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.005/2019

CONTRATO N° .005/2019

CONTRATO N°. 005/2019

A CAMARA MUNICIPAL DE UNlAO PAULISTA, inscrita no CNPJ n0.“ 00.522.411/0001-47, sito a Rua Séo Pedro, no.
715. bairro Centro, CEP 15250-000, na cidade de Uniao Paulista-SP, representada por seu Presidente Vereador
FABIO JUNIOR RODRIGUES, solteiro, portador da Cédula de identidade/RG n°. 45.017.278, e inscrito no CPF n°.
395.667.648-39, residente e domiciliado na Rua Minoti Gui, n°. 300, bairroCentro, CEP 15250-000, na oidade de Uniao

Paulista-SP, doravante denominada CONTRATANTE e o CENTRO DE INTEGRAQAO EMPRESA ESCOLA — CIEE,

associaoao filantrOpica de direito privado, sem fins lucrativos e de fins nao econémicos, benefioente de assisténoia

social, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 61.600.839/0001-66. com sede a Rua Tabapua, 540, Itaim, CEP 04533-001, Séo

Paulo/SP, e com Unidade de Operaoao em 8610 Jose do Rio Preto, na Rua Presciliano Pinto 3300, Santos Dumont,

lnscrita no CNPJ/MF n°. 61.600.839/0031-70, neste ato representado por sua Gerente Regional SP Oeste, Senhora

ROSANGELA PEREIRA, brasileira, oasada, portadora do RG n°. 11.423.526-0-SSP1’SP e CPF/MF no. 03385989852,

doravante denominado CONTRATADK, tendo em vista 0 disposto na Lei n2 11.788. de 25 de setembro de 2008, e no

que couber, a Lei ng 8.666, de 21 de junho de 1993. celebram enlre si este Contrato, de aoordo com o estabelecido nas

clausulas e condiQOes seguintes:

CLAUSULA 1El — Do Objeto: Este contrato estabelece Cooperaoao Reciproca entre as partes, visando o
desenvolvimento de atividades para promooao da integragao a0 mercado de trabalho, de acordo com a Constituigao
Federal (Art. 203, lnciso III e Art. 214, lnoiso IV), alravés da operacionalizaoao de programas de Estagio de Estudantes.

§ 10 - O Estagio de Estudantes, obrigatorio ou nao, sera desenvolvido conforme determinagao das diretrizes curriculares
da etapa. modalidade e area de ensino e do projeto pedagOgico do curso, informadas pelas InstituiQOes de Ensino, nos
termos da Lei no. 11 .788/08, tendo como finalidade a preparaoao para o trabalho produtivo de educandos.

CLAUSULA 2 a - Cabera ao CIEE:
a) Manter convénios especifioos com as InstituiQOes de Ensino, contendo as condiooes exigidas para a caracterizaoao

e definioao do estagio de seus alunos;
b) Obter da Concedente a identificagao e caracteristicas dos programas e das oportunidades de estagio a serem

concedidas;
c) Encaminnar a Concedente os estudantes cadastrados e interessados nas oportunidades de estagio;
d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realizaoao de atividades aprovadas pelas InstituiQOes de

Ensino, em conformidade com a compatibilidade da etapa e modalidade do curso de formagao do estudante;
e) Preparar toda a dooumentaoao legal referente ao estagio, incluindo:

o Termo de Compromisso de Estagio - TCE, entre a Concedente, o estudante e a lnstituioao de Ensino;
o Encaminhar a contrataoao do Seguro Contra Aoidentes Pessoais em favor dos estagiarios.

f) Disponibilizar mecanismos de oontrole semestral dos relatonos de atividades preenonidos pelo Supervisor de estagio
da Concedente:

g) lnformar a lnstituioao de Ensino a emrssa‘o do relatorio de atividades devidamente preencnido pela Concedente;
h) Controlar a informagao e disponibilizar para a Concedente e para a Instituigao de Ensino a conclusao da

formalizaoao do Termo de Compromisso de Estagio;
i) Controlar e aoompanhar a atualizaoao do piano de atividades que ocorrera por meio de Termos Aditivos; ~
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j) Controlar e acompanhar a elaboracao do relatdrio final de estagio, de responsabilidade da Concedente;
k) Disponibilizar, na modalidade a disténcia, oficinas de capacitacao para os estagiarios. por meio do CIEE Saber Virtual;
l) 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 dependéncias da CONCEDENTE;
m) Avaliar 0 local de estagio/instalaQOes da concedente, subsidiando as InstituiQOes de Ensino conforme determinacao

da Lei:

CLAUSULA 3a — Caberé a Contratante de Estagio:
a) Formalizar as oportunidades de estagio, em conjunto com o ClEE, atendendo as condicoes definidas pelas

Instituicoes de Ensino para a realizacao dos estagios;
b) Ofertar instalacdes que tenham condicOes de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social,

profissional e cultural; ., ,
c) Receber os estudantes interessados e informar ao CIEE o nome dos aprovados para o estagio;
d) lndicar funcionario de seu quadro de pessoal, com formacéo ou experiéncia profissional na area do conhecimento

desenvolvida no curso do estaglario, para orientar e supervisionar até lO (dez) estagiarios simultaneamente;
e) Assinar o Termo de Compromisso de Estagio e 03 respectivos Aditivos dos planos de atividades dos estagiarios;
f) Efetuar o pagamento mensal das Bolsas-Auxilio, diretamente a seus estagiarios;
g) Elaborar, semestralmente, para todos os estagiarios, os relatdrios de atividades circunstanciados, dando vista

obrigatoria dos referidos documentos aos respectivos estagiarios;
h) Encaminhar para a lnstituicao de Ensino o relatono individual de atividades assinado pelo Supervisor e pelo

Estagiario;
i) Entregar termo de realizacao de estagio corn indicacao resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da

avaliacao de desempenho por ocasiao do desligamento do estagiario;
j) lnformar ao CIEE a rescisao antecipada de qualquer Termo de Compromisso de Estagio - TCE, para as necessarias

providéncias de interrupcao dos procedimentos administrativos a cargo do CIEE;
k) Confirmar a formalizacao do processo de contratacao do estagiario atraves da baixa eletrénica ou registro na central

telefdnica, responsabilizando-se pela informacao do recebimento das vias de Termo de Compromisso de Estagio
devidamente assinadas, nao permitindo o inicio do estagio sem o recebimento do mencionado Termo devidamente
assinado pelas 3 (trés) partes;
Manter em arquivo e a disposicao da fiscalizacao documentos que comprovem a relacao de estagio;
Manter applice de seguro em favor do estagiano, conforme estabelecido no Termo de Compromisso de Estagio;
Conceder recesso remunerado e auxilio transporte nos termos da Lei n°. 11.788/08;
Reduzir a jornada de estagio nos periodos de avaliacao, previamente informados pelo estagiario;
Respeitar as proporcoes estabelecidas em lei para a contratacao de estagiarios do Ensino Medic;
Cumprir todas as responsabilidades‘ como Concedente, indicadas nos Termos de Compromisso de Estagio, zelando
por seu cumprimento.
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CLAUSULA 4a — Da Duragéo do Estagio: A definicao do periodo de estagio leva ern conta o curriculo do curso, o
calendario escolar e a programacao da unidade organizacional que recebe o estagiario, observando o limite minimo de l
(um) semestre, néo podendo estender—se por mais de 4 lquatro) semestres, conforme estabelece a Lei n°.11 .788/08.

CLAUSULA 5a — Do valor: A Contratante efetuara, mensalmente, ao CIEE, uma contribuicao de R$ 139,00 (Cento e

trinta e nove reais) por estudante / mes contratado ao abrigo deste Contrato, e ativo no banco de dados do CIEE.

§ 1° A Contratante sera considerada devedora da contribuicéo mensal relativa a cada rescisao de TCE nao informada,

ate 0 més da comunicacao formal ao CIEE, nos termos da alinea “J da clausula 33.

§ 2° Esse valor sera atualizado anualmente, em regime de competéncia, pela variacao do lNPC (IBGE) verificada nos 12

meses imediatamente anteriores;

§ 3" O valor de contribuicao, previsto nesta Clausula Ba e nos seus paragrafos 1° e 20. a ser page, por estagiario. sera

sempre integral e nunca proporcional aos dias estagiados. inclusive nos periodos de recesso /
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CLAUSULA Ba — Da Dotagéo Orgamentéria: O Valor global do presente contrato, estimado para 12 (doze) meses de
vigéncla e de R$ 3336,00 (Trés Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais), considerando a contrataoao de 02 (dois)
estagiérios, porém o lngresso de bolsistas sera efetuado ao longo do tempo, paulatinamente ate completar 0 total
conveniado, onerando a seguinte dotaoao oroamentaria: 3390.39.99 - Manutengéo de Servigos.

CONTRATO N° . 005/2019

CLAUSULA 7a Da vigéncia: O presente Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, oontados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, ate 0 limite de 60 (sessenta) meses, mediante
formalizaoao de Termo Aditivo, apds assentimento prévio das panes, corn antecedéncia mlnlma de 30 (trinta) dias do
termino da vigéncia, conforme artigo 57, inciso ll, da Lei no. 8666/93.

CLAUSULA 8a - Da Rescisao: O presente Contrato podera ser denunciado ou rescindido a qualquer tempo, desde que
uma das panes notifique a outra com antecedénoia minima de 30 (trinta) dias, para posterior celebraoao do Termo de
Rescisao.

CLAUSULA 9a — Da Alteragao: O presente Contrato podera ser alterado nos oasos previstos no art. 65 da Lei n9
8.666/93, por acordo entre as panes, desde que nao implique na mudanoa do seu objeto.

CLAUSULA 10a - Da Publicagéo: A Contratante providenciara a publicaoao resumida do presente instrumento, nos
termos do paragrafo Unico do art. 61 da Lei ng 8.666/93.

CLAUSULA 11al — Do Foro: De comum acordo, as panes elegem o Foro da Comarca de Macaubal. Estado Séo Paulo,
renunciando, desde logo, a qualquer oulro, por mais privrlegiado que seja para dirimlr qualquer questao que se originar
deste Contrato, e que nao posse ser resolvida amigavelmente.

E. por estarem de aoordo, as panes assinam o presente Contrato, em 2 (dues) vias de igual teor.

Uniao Paulista-SP, 05 de dezembro de 2019.

CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA — CIEE
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