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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 
 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
CONTRATO N.º 0000/2009 

 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO E 
OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS 
JUNTO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS E 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO. QUE ENTRE SI FAZEM O 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA 
CATARINA E A EMPRESA VENCEDORA. 
 
 

Aos NONONO dias do mês de ONONONO do ano de 2009 (dois mil e nove), O  
MUNICÍPIO DE  CANOINHAS,  ESTADO  DE SANTA  CATARINA,  Pessoa  Jurídica  de Direito 
Público, inscrita no CNPJ Sob n.º  83.l02.384/0001-80, com  sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - 
Centro, nesta  cidade  de Canoinhas-SC,  neste  ato  representada  por  seu  Prefeito,  LEOBERTO 
WEINERT,  brasileiro, casado, administrador de empresas,  residente  e domiciliado,  nesta cidade de 
Canoinhas - SC, no final  assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de 
outro lado  a Empresa VENCEDORA,  Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita  no  CNPJ sob n.º 
00.000.000/0000-00, neste ato representada por seu  Sócio-Gerente, Sr. NONONO NONONONO 
NONONO, portador do RG n.º  00000000000-00 e CIC n.º 0000000000, residente e domiciliado à rua 
qualquer, 000 – centro, na cidade de Canananan-UF, doravante denominado simplesmente 
CONTRATADA, pactuam o presente contrato. 

  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Este contrato tem por Objeto, Contratação de empresa 
especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO E 
OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS JUNTO A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO. 

Parágrafo Único - Os serviços serão realizados em conformidade com o Processo  
Licitatório  n.º 05/2009, modalidade Tomada de Preços n.º  02/2009 que, com seus anexos, integra este 
termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO -  O  Objeto  deste Contrato será 
executado em regime de Empreitada Global. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – A contratada 
receberá pagamento mensal correspondente a R$ _____________ (__________________________________ ) 
por estudante que estiver realizando estágio em suas dependências em decorrência deste Contrato. 

Parágrafo Primeiro - O pagamento do valor relativo a cada estudante-estagiário será efetuado até 
o dia 10 do mês subseqüente a prestação do serviço, valor esse fixo e independente do tempo em que o 
estudante tenha estagiado no mês anterior.  
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Parágrafo Segundo – O valor da proposta vencedora, permanecerá irreajustável. 
Parágrafo Terceiro - Pelos pagamentos devidos em Razão da execução dos serviços, 

responderão os recursos próprios do Município. 
Parágrafo Quarto - No ato do pagamento, será retido, para fins de recolhimento de INSS, 

um percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da nota fiscal 
Parágrafo Quinto - Os documentos necessários ao processo de faturamento/pagamento no 

âmbito do Município de Canoinhas são:  
I) Nota Fiscal (NF). 
II) Comprovante de Regularidade Fiscal. 
Parágrafo Sexto - O prazo de apresentação da documentação para pagamento deverá ser 

até o último dia útil do mês em que os serviços foram prestados pela contratada, para pagamento até o 
dia 10 do mês subseqüente. 

Parágrafo Sétimo - É expressamente vedada a cobrança em qualquer hipótese de qualquer 
sobretaxa quando do pagamento dos serviços prestados pela contratada. 

Parágrafo Oitavo – Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento 
vigente, 3.3.90.39.79.00.00.00 do Gabinete do Prefeito, Secretarias Municipais de Administração, 
Educação, Desenvolvimento Social e da Família, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento 
Rural, Meio Ambiente, Planejamento e Orçamento, Obras e Desenvolvimento Urbano, Fundo 
Municipal de Saúde, Fundação Cultura e Fundação de Esportes. 

Parágrafo Nono – Pelos pagamentos responderão os recursos próprios do Município, 
Fundos e Fundações Municipais. 

Parágrafo Décimo - Os pagamentos serão efetuados diretamente na Tesouraria da 
CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE OBSERVAÇÃO E 

DE RECEBIMENTOS  
Parágrafo Primeiro - A vencedora será contratada para prestação dos serviços objeto 

desta licitação até 31/12/2009. 
Parágrafo Segundo - O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2009 

podendo ser prorrogado, caso haja interesse da Administração, por iguais e sucessivos períodos, até o 
máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

Parágrafo Terceiro – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, se a serviço objeto 
deste contrato, for executado em desacordo com o contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS - Pelos 
pagamentos devidos em Razão da execução dos serviços, responderão os recursos próprios do 
Município. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO  

Parágrafo Primeiro - Caberá a CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria 
Municipal de Administração, exercer  ampla, irrestrita  e  permanente  fiscalização  de  todas  as  fases  
da execução do Serviço e do Comportamento do Pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo  da  
obrigação  desta de  fiscalizar  seus  responsáveis Técnicos, empregados, prepostos ou subordinados. 

I - A CONTRATADA, aceitará integralmente, todos os métodos e processos de 
inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.   
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II - A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada 
restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto 
contratado e as suas conseqüências e implicações, próximas ou remotas. 

Parágrafo Segundo - O Serviço integrante do objeto deste contrato será  fiscalizada e 
recebida  de  acordo  com  o disposto  nos artigos 67,68,69, 73, incisos 2º e 3º, e 76  da  Lei 8.666/93.  

Parágrafo Terceiro - Todo Pessoal, ferramentas, equipamentos, bem como todos os 
encargos sobre a mão-de-obra, necessários para a realização dos Serviços constantes da cláusula 
primeira deste contrato, correrão por conta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto - Todo o pessoal contratado para a execução do serviço, objeto deste 
contrato, deverá ser registrado em carteira pelo regime CLT, em nome da Contratada. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADES 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA será responsável pelos danos causados 
diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA, deverá responder aos questionamentos da 
CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados data e hora de entrega da 
notificação. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Parágrafo Primeiro - Relacionar-se com as Instituições de Ensino firmando convênios 

com a especificação das condições e requisitos mínimos exercidos para a caracterização e definição 
dos estágios de seus alunos;  

Parágrafo Segundo - Obter do Município a qualificação das Oportunidades de Estágios a 
serem preenchidas, com a identificação de todos os pormenores pertinentes; 

Parágrafo Terceiro - Promover o ajuste das condições de estágio, conciliando os 
requisitos mínimos exigidos pelas Instituições de Ensino com as disponibilidades do Município; 

Parágrafo Quarto - Encaminhar ao Departamento de Pessoal da Prefeitura do Município 
de Canoinhas, estudantes matriculados em instituições de educação superior, compreendidas as 
Universidades e/ou Faculdades, públicas ou privadas, devidamente aprovadas pelo Ministério da 
Educação (MEC) (Art. 1.º da Lei Mun. 4.380 de 17/12/2008), em condições de preencherem as 
Oportunidades de Estágio concedidas; 

Parágrafo Quinto - Providenciar o respectivo Termo de compromisso contendo o plano 
de estágio, colhendo as assinaturas do Município, Instituição de Ensino e aluno;  

Parágrafo Sexto - Elaborar  a declaração de conhecimento das normas de estágio e coletar 
assinatura do estagiário; 

Parágrafo Sétimo - Incluir os estudantes contratados como estagiários na cobertura 
proporcionada pela Apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais, responsabilizando-se pelos custos 
correspondentes; 

Parágrafo Oitavo - Em casos específicos, mediante solicitação da Administração 
Municipal, realizar a seleção de estagiários. 

Parágrafo Nono - Fornecer documento para auxílio transporte; 
Parágrafo décimo - Fornecer relatórios de estágio; 
Parágrafo Décimo Primeiro - Realizar a anotação na C.T.P.S; 
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Parágrafo Décimo Segundo - Contratar seguro contra acidentes pessoais com cobertura 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada estagiário contratado. 

Parágrafo Décimo Terceiro - Fazer o acompanhamento da regularidade e aproveitamento 
dos estagiários quanto: 

I - Freqüência às aulas; 
II - Mudança de curso ou Instituição de Ensino (I.E); 
III - Conclusão de curso ou trancamento de matrícula; 
IV - Se o aluno encontra-se em situação regular em relação sua matrícula; 

V - Efetuar a rescisão, alteração ou outro ato necessário, caso seja verificada alguma 
irregularidade quanto aos itens “I” a “IV” deste  parágrafo. 

Parágrafo Décimo Quarto - A cada semestre fazer a verificação do auxílio transporte 
para acompanhamento de possível mudança de local de trabalho e endereço residencial. 

Parágrafo Décimo Quinto - Promover dinâmicas, treinamentos e palestras; 
Parágrafo Décimo Sexto - Centralizar o processo de estágio entre Instituição de Ensino 

(I.E), Município e estagiário;  
Parágrafo Décimo Sétimo - A cada semestre convocar os estagiários para preenchimento 

e assinatura do relatório de estágio. 
Parágrafo Décimo Oitavo - A cada semestre enviar aos supervisores do Município de 

Canoinhas os relatórios de estágio para preenchimento e assinatura. 
Parágrafo Décimo Nono - Confeccionar e distribuir crachás aos estagiários; 
Parágrafo Vigésimo - Manter escritório na sede do Município. 
Parágrafo Vigésimo Primeiro – Emitir relatório mensal por Secretaria, contendo o nome 

e valor a ser pago a cada estagiário, bem como o valor total de cada Secretaria e envia-lo ao 
Departamento de Pessoal do Município até 1.º dia útil de cada mês. 

Parágrafo Vigésimo Segundo -  A contratada será a única responsável pelo cumprimento 
dos requisitos exigidos no Art. 3.º da Lei Federal n.º 11.788 de 25/09/2008 para a não criação de 
vínculo empregatício entre o Município de Canoinhas e os estagiários. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES - O descumprimento total ou parcial, de  qualquer das 
obrigações estabelecidas  sujeitará  a CONTRATADA  às  sanções previstas na Lei n.º  8.666/93,  
garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

Parágrafo Primeiro – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE, 
aplicará a CONTRATADA, as sanções previstas no artigo 58 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

Parágrafo Segundo – Em caso de atraso no cumprimento do prazo de entrega do serviço, 
será aplicável à empresa contratada, multa moratória no valor equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta 
e cinco por cento) sobre o valor da serviço, por dia útil excedente do respectivo prazo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO - A CONTRATANTE poderá rescindir o presente 
contrato, por ato administrativo unilateral,  nas hipóteses  previstas  no  artigo  78, incisos  I  a  XII  da  
Lei 8.666/93, sem que caiba a CONTRATADA qualquer indenização. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE - São prerrogativas 
da CONTRATANTE as previstas no artigo 58 da Lei no 8.666/93,  que  as exercerá nos termos das  
normas  referidas no preâmbulo deste contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA - O presente  
contrato  não  poderá  ser  objeto  de  cessão   ou  transferência, no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - Em 20  (vinte) dias, 
contados da assinatura deste termo, a  CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo no 
D.O.E. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo  
exclusivo  da  CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas   decorrentes  
da  formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO - Fica eleito o foro da Comarca de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente contrato, 
renunciando as  partes contratantes a qualquer outro que tenham ou  venham  a ter, por mais especial 
ou privilegiado que seja. 
 

Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, é lavrado o presente termo em 04 
(quatro) cópias de igual teor, que, depois de  lido e achado conforme, é assinado pelas partes  
Contratantes e pelas testemunhas que a tudo assistiram. 

 
                LEOBERTOWEINERT                                        DEPARTAMENTO JURÍDICO 
                             Prefeito                              Rodrigo Cruz dos Santos 
                        Contratante 
                                                                      VENCEDORA 

Nononono  
Sócio-Gerente 

Contratada 
Testemunhas:       ___________________________      _________________________                  
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