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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE  

SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES 

CONTRATO 007/2021 

 

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE CHUVISCA, através da 

PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ 01.610.869/0001 – 10, representada neste ato pelo 

PREFEITO MUNICIPAL, Sr. JOEL SANTOS SUBDA, brasileiro, solteiro, portador de RG 

1075809234, SSP/RS e CPF 004.763.250-05, com domicílio na Estrada Costa da Pitanga, Interior, neste 

Município, CEP 96.193 – 000, fone (51) 3611 7095, doravante denominada apenas CONTRATANTE, e 

a Empresa GHB GESTÃO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA, CNPJ 09.524.278/0001-32, localizada 

na Rua Júlio de Castilhos, 157, sala 01, Centro de Camaquã/RS, representada neste ato pelo Sr. Italgani 

Mendes de Almeida, CPF 426.166.700-20, doravante denominado apenas CONTRATADO, para a 

prestação do serviço descrito na cláusula primeira – Do Objeto. 

O presente Contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução 

do objeto contratado, descrito abaixo, constante do Processo Administrativo de Licitação 022/2017, no 

que dispõem as Leis Federais 9.503/97, 10.520/02, 123/06 e 8.666/93, suas posteriores alterações, Decreto 

Municipal 515/2007 , Lei Municipal 781/2010 e demais legislação pertinente, bem como, pelos termos da 

proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Do Objeto: 

 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de agenciamento de 

estágios para estudantes, conforme a seguir: 

1.1. O estágio terá caráter de complementação educacional e aprendizagem profissional e será planejado e 

avaliado em conformidade com os currículos, programas, calendários e horários escolares, constituindo-se, o 

agente de integração, em instrumento de diálogo entre o Poder Público e as instituições de ensino, com 

capacidade de proporcionar a aplicação de conhecimentos teóricos, o aperfeiçoamento técnico-cultural, 

científico e de relacionamento humano, que não acarretará qualquer vínculo de caráter empregatício com a 

Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 11.788, de 26 de setembro de 2008, e da Lei Municipal 

n.º781/2010. 

1.2. O número de estagiários a serem aceitos pela entidade contratante poderá atingir o percentual de 20% 

(vinte por cento) do número total de servidores públicos municipais. 

1.2.1. Para a elaboração das propostas, deverão ser consideradas as seguintes vagas ESTIMADAS existentes 

no Município: 
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 a) 05 (cinco), para estudantes de educação especial e dos anos finais de ensino fundamental, na 

modalidade profissional de educação de jovens e adultos; 

 b) 10 (dez), para estudantes da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular; 

 c) 15 (quinze), para estudantes do ensino superior. 

1.3. Os estágios oportunizados pela Administração Pública serão instrumentalizados mediante assinatura das 

partes de Termo de Compromisso de Estágio. 

1.4. A carga horária do estágio a ser desenvolvida pelo estagiário será de: 

 a) 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos 

anos finais de ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos; 

 b) 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação 

profissional de nível médio e do ensino médio regular; 

 1.5. O valor da bolsa a ser paga aos estagiários, considerando-se o controle da carga horária 

efetivamente cumprida para fins do efetivo pagamento, será de: 

 a) R$ 437,45, se estudantes de educação especial e dos anos finais de ensino fundamental, na 

modalidade profissional de educação de jovens e adultos; 20hs 

 b) R$ 652,91, se estudantes da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular, 30hs 

 c) R$ 803,08 se estudantes do ensino superior para jornada de 30 horas. 

Observação: É concedido ainda o auxílio transporte, em caso de comprovada necessidade de deslocamento, 

no valor de 6% sobre o valor da bolsa auxílio.(Lei Municipal 781/2010)  

1.6. Constituir-se-ão obrigações da vencedora deste certame: 

 a) promover o ajuste das condições de estágio definidas pelas instituições de ensino com as 

disponibilidades da Administração Pública contratante, indicando as principais atividades a serem 

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 companhia 

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

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 ao estagiário; 

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

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

1.7. Constituir-se-ão obrigações da contratante: 

 a) remeter à contratada as solicitações de candidatos às oportunidades de estágio; 

 b) realizar a seleção dos candidatos entre os estudantes encaminhados pela contratada; 

 c) encaminhar à contratada os estudantes selecionados, com informações sobre a data do início do 

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

 d) 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; 

 e) manter a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e àquelas previstas no termo 

de compromisso; 

 f) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural; 

 g) indicar servidor de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar o estágio, limitando, cada 

servidor, à supervisão de até 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

 h) exigir, periodicamente, comprovante de regularidade da matrícula do educando-estagiário, 

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

convenente; 

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

que realizarem estágios em seus órgãos, nos respectivos cursos; 

 j) repassar o valor da bolsa de estágio para a contratada, para fins de pagamento ao estagiário; 

 k) fornecer informações à contratada quando do desligamento de dos estagiários, solicitando a sua 

substituição; 

 l) exercer atividade normativa, controle e fiscalização sobre a execução do contrato; 
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 m) remeter, diretamente ou por meio do agente de integração de estágio, à instituição de ensino a cada 

6 (seis) meses, no mínimo, relatório de atividades do estágio, elaborado pelo supervisor, com vista obrigatória 

do estagiário; 

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

 o) observar as demais disposições da Lei Federal n.º 11.788/2008. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA 

Prazos para início e vigência do serviço: 

                              Os serviços objeto deste contrato deverão ser iniciados, pela CONTRATADA, no prazo 

máximo de até 02 (dois) dias contados da assinatura do contrato.  O prazo de vigência do contrato será de 

05/02/2021 a 05/02/2022, podendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da 

contratada, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666-93. 

          CLÁUSULA TERCEIRA 

Obrigações da CONTRATADA: 

 

A CONTRATADA deverá: 

  I) promover o ajuste das condições de estágio definidas pelas instituições de ensino com as 

disponibilidades da Administração Pública contratante, indicando as principais atividades a serem 

desenvolvidas pelos estagiários, observando sua compatibilidade com o contexto básico da profissão ao qual o 

curso se refere; 

 II) 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; 

 III) 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 companhia 

seguradora; 

 IV) 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 assistido por seu responsável legal; 

 V) 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; 

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

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

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

relatório das atividades; 

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

instituição de ensino e informar ao estagiário; 

 X) verificar junto à instituição de ensino e comunicar à parte concedente do estágio, no início do 

período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 

. 

CLÁUSULA QUARTA 

Obrigações da Contratante: 

                                      A CONTRATANTE deverá: 

 I) remeter à contratada as solicitações de candidatos às oportunidades de estágio; 

 II) realizar a seleção dos candidatos entre os estudantes encaminhados pela contratada; 

 III) encaminhar à contratada os estudantes selecionados, com informações sobre a data do início do 

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

 IV) 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; 

 V) manter a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e àquelas previstas no termo 

de compromisso; 

 VI) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural; 

 VII) indicar servidor de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar o estágio, limitando, cada 

servidor, à supervisão de até 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

 VIII) exigir, periodicamente, comprovante de regularidade da matrícula do educando-estagiário, 

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

convenente; 

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

que realizarem estágios em seus órgãos, nos respectivos cursos; 

 X) repassar o valor da bolsa de estágio para a contratada, para fins de pagamento ao estagiário; 

 XI) fornecer informações à contratada quando do desligamento de dos estagiários, solicitando a sua 

substituição; 

 XII) exercer atividade normativa, controle e fiscalização sobre a execução do contrato; 
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 XIII) remeter, diretamente ou por meio do agente de integração de estágio, à instituição de ensino a 

cada 6 (seis) meses, no mínimo, relatório de atividades do estágio, elaborado pelo supervisor, com vista 

obrigatória do estagiário; 

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

 XV) observar as demais disposições da Lei Federal n.º 11.788/2008. 

                                        CLÁUSULA QUINTA 

Do Pagamento: 

                  O pagamento será efetuado no prazo de até último dia útil, juntamente com a fatura de repasse 

dos valores das Bolsa-Auxílio dos estagiários. A taxa a ser paga será de 8,5% sobre total das bolsas. 

     § 1º Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 

contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço, bem como da 

certidão negativa de débitos trabalhistas  - CNDT. 

                 § 2° Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV 

do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 

0,5% ao mês calculados pró rata dia, até o efetivo pagamento. 

     § 3º Serão processadas as retenções previdenciárias e tributárias nos termos das leis que regulam a 

matéria. 

CLÁUSULA SEXTA 

Das Penalidades e das Multas: 

                                         Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, garantida 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 I - Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações acessórias; 

 II - Multa de 10% (dez por cento) por dia de atraso, limitada a um dia, após o qual será 

considerado inexecução contratual; 

                        III Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 03 

(três) meses; 

                        IV - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato no caso de causar 

prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos.  

                        V - Multa de 8%(oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 

contrato inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 03 (três) anos.  
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   VI - Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 05 

(cinco) anos; 

   VII - Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento 

licitatório e na execução desse contrato, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 2 

(dois) ano(s). 

 § 1º As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Da Rescisão: 

                                      Será rescindido o presente contrato, sem qualquer direito à indenização para a 

CONTRATADA, mas sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório, quando ocorrer: 

 I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

 II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

 III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 

da conclusão do serviço nos prazos estipulados; 

 IV - o atraso injustificado no início do serviço; 

 V - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

 VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e 

no contrato;  

 VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 

da Lei nº 8.666/1993; 

 IX - a decretação de falência; 

 X - a dissolução da sociedade; 

 XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato;  

 XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas 

no processo administrativo a que se refere o contrato; 

 XIII - a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 

inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 da Lei nº 8.666/1993;  

 XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
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ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e 

outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

 XV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato. 

 XVI - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis 

 §1º A rescisão do presente contrato fundamentada nos incisos I a XII , poderá ser determinada 

unilateralmente pela CONTRATANTE, com fulcro no art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. 

 §2º A CONTRATADA  reconhece os direitos da CONTRATANTE, previstos no 

art. 80 da Lei nº 8.666/1993, em caso de rescisão unilateral fundada em inexecução parcial ou total de 

cláusulas contratuais, especificações do projeto básico ou prazos. 

 § 3º Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do 

CONTRATANTE, mediante termo próprio, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços já executados. 

CLÁUSULA OITAVA 

Da Dotação Orçamentária: 

                                         As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da dotação orçamentária 

própria e será empenhada de acordo com cada Secretaria onde estarão lotados os estagiários, seguindo a 

Classificação Orçamentária: 

3.3.3.90.39.99.01.04.00 SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA  

DESPESA 9010 PROJETO/ATIVIDADE 2002 RECURSO 001- LIVRE 

3.3.3.90.39.99.01.05.00 SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA  

DESPESA 11107 PROJETO/ATIVIDADE 2002 RECURSO 001- LIVRE 

CLÁUSULA NONA 

Da Fiscalização e Da Eficácia: 

O fiscal do contrato será a Sra. Paloma Venzke Silveira, indicado por Portaria. 

O presente CONTRATO somente terá eficácia depois de publicada respectiva súmula no Mural da 

Prefeitura. 

CLÁUSULA DÉCIMA  

 Disposições Gerais: 

Fica eleito o Foro de Camaquã/RS para dirimir quaisquer dúvidas e/ou questões 

oriundas do presente contrato. 

 

Chuvisca/RS,05 de fevereiro de 2021. 

                  

 

              

          Joel Santos Subda                                                  Italgani Mendes de Almeida 

              Prefeito Municipal                                                        CPF 426.166.700-20 

              PM DE CHUVISCA                               GHB GESTÃO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA               


