
_ ESTADO oo ESPÍRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº Clã-Í 12021

Processo nº 262912021

Modalidade: Dispensa de Licitação Por Limite, artigo 24, inciso ll, da Lei nº 8.66611993

' AMARA MUNICIPAL,
'D

,E,

A CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº

27.467844/000i-01, sediada na Rua Getúlio Vargas, nº 299, Centro, “GuaraparilES, CEP: 29200-180, neste ato

representado por seu presidente em exercício, SR. WENDEL SANT'ANA LiMA, brasileiro, solteiro, pedagogo, inscrito
no CPF sob o nº 124. 461. 237- 59, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 2. 247. 452 SSP/ES, residente e

domiciliado na Comarca de Guarapari/ES, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado a associação
privada CENTRO DE lNTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO- CIEEIES, inscrita no CNPJ sob o nº

01.2i9.199i0001-06, sediada na Avenida Princesa isabel, nº 629, 2º Andar, Centro, Vitoria/ES, CEP: 29.010— 904, neste

ato representado por procurador e superintendente, SR JOSSYL CÉSAR NADER, brasileiro, casado, inscrito no CPF
sob o nº 567.455.675-04, portador da Cédula de identidade RG nº 116.017 SPTC/ES, residente e domiciliado na Rua

Joaquim Lirio, nº 85/1001, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP: 29. 055- 460 doravante denominada CONTRATADA,

celebram o presente contrato de acordo com a dispensa de licitação, com fulcro no artigo 24, inciso li e Xlli, da Lei

Federal cláusulas e condições a seguir aduzldas:

1.1 O “pr ' & o obie o a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
pertinentes às atividades de agente de integração, nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 25.69.2008, para fins
de realização de estágios de estudantes, de interesse curricular, na Câmara Municipal de Guarapari, nos termos
da Resolução CMG nº 215/2019, conforme especincação do Termo de referência anexo deste termo contratual.

1.1.1 - Os servicos obieto deste contrato consistem ainda na execução e acompanhamento de Programa de
Estágio Extracurricular para até 40 lauarentaLalunos de ensino médio e de curso superior e tem de formas
gerais as seguintes especificações: 1) Cagitação e encaminhamento à CONTRATANTE do estudante e candidato

à vaga do estágio não obrigatório e remunerado nos termos da Resolução CMG 21512019 e suas alterações; 2)
Acomanhamento Pedaqóqico do estágio,- 3) Elaboração do Contrato - Termo de Compromisso de Estagio gue
será assinado entre a CONTRATANTE. estagiário e instituição de Ensino; 3) Contratação e paqamento de
seguros contra acidentes pessoais em favor do Estaqiário.

1.2 - A presente contratação obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como o descritivo no Termo de Referência

anexo deste Termo Contratual, e independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste
acordo.

- _ . _ :Iiíoo PAGAMENTO _ . . , , , , ,
2.1- 0 valor gleba estimado do contrato é de R$ 1.6 800 001dezesseis mil e oitocentos reais). due será utilizado

de acordo com a necessidade da CONTRATANTE e ainda por estagiário ativo , nos termos do Termo de Referência
Anexo a este termo.

2.1.1 - No valor do contrato, já estão inciuldos todos os custos e despesas com encargos fiscais, sociais e trabalhistas,

inclusive transporte, taxas, impostos, embaiagens, seguros, iicenças e outros custos relacionados ao obieto contratado.
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2.2 - O pagamento será realizado mensalmente por estagiário ativo, até o 5“ (quinto) dias corridos, após apresentação
da nota Fiscal, conferência e aceite expresso dos bens, e devidamente instruído o pedido em consonância ao que dispõe

as Instruções Normativas de Sistema Financeiro de Controle interno desta Câmara e a legislação propria.

2.3 - Nenhum pagamento será etetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

frnanceira que lhe for imposta, em virtude de penaiidade ou inadimplência de qualquer obrigação, as quais poderão ser

compensadas com o pagamento pendente, sem que isso gere direito e acréscimos de qualquer natureza.

2.4 - A critério da CONTRATANTE, do pagamento devido a CONTRATADA poderão ser descontados eventuais valores

relativos a multas, indenizações ou outras de responsabilidade desta.

2.5 - Não serão efetuados pagamentos adiantados, sob quaãquer hipotese.

2.6 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscallês), bem como caso o Faturamento apresente alguma

incorreção ou divergência de valores o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) a CONTRATADA para correção, Ecando
estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente

corrigida.

2.7 - Só serão efetuados os pagamentos referentes ao produto efetivamente entreguelexecutado.

2.8 - O pagamento será efetuado após a apresentação da CND Conjunta da Receita Federal, CND Estadual e Municipal
da Sede da CONTRATADA, FGTS, CNOT e CND do Municipio de Guarapari.

2.9 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4320/64, assim como nas Lets
Estaduais nºs. 2583/71 e 5383/97 e alterações posteriores.

2.19 - Os preços nrmados entre os contratantes serão nxos e irreajustaveis, resguardado a revisão para manter o
equilibrio econômico-tinanceiro, devidamente fundamentado e reajuste em decorrência de aditivo de prazo contraluaE,

devidamente justificado.

2.11 - A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente eletrônica, emitida em moeda corrente do Pais, endereçada à
CONTRATANTE (Câmara Municipai de Guarapari, CNPJ 27,467.844f0001-01).

2.12 - Os pagamentos serão procedidos por meio de ordern bancaria, atraves de crédito em conta corrente em nome da
CONTRATADA.

íCLAUSULA TERCEIRA DO' “' ,
31 0 presente contrato de prestacao de servico terá vigência de 'l2 (doze) meses, contados de sua assr a u ,

podendo ser prorrogado desde que obedecidas as exigências constantes do artigo 57 da Lei nº 8666/93 e suas
alterações.

3.2 - Os serviços serão executados de forma parcelada, conforme solicitação e necessidade da CMG, devendo a
CONTRATADA encaminhar o candidato para a entrevista no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da

solicitação, devendo este ser cumprido pela CONTRATADA, sob pena de rescisão e demais sanções previstas no
contrato e na Lei nº 8666193 e alterações.
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3.3 - Para recebimento das demandas a CONTRATADA deverá diSponibiiizar atendimento telefônico e/ou pela Internet

(por e-mail elou site), de segunda a sexta—feira, no horario de 8:00 as 18:00 horas.

3.4 - Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão CONTRATANTE.

3.5 - Em caso de eventual escassez ou falta do objeto licitado, a CONTRATADA dará prioridade a CONTRATANTE, de

modo a garantir que não haja prejuízo na prestação do serviço.

4.1 - Suportara as despesas decorrentes do presente contrato a segurnte classrticaçao orçamentana:
ÓRGÃO: CÁMARA MUNICIPAL DE GUARAPARIIES

Despesa: 25
Elemento: 33.90.39

Subelemento: 3390.39.99 e 3390.39.40 Outros Serviços de Pessoa Jurídica
Ação 2002 Seleção e Treinamento

. - execuçao este on ra o sera acompanhada pelo servidor expressamente designado pela CONTRATANTE para
atuar como fiscal do respectivo contrato, que originou esta contratação, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8666193,

0 qual deverá atestar a realização dos fornecimentos, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63
da Lei nº 4320/64.

5.1.1 - O Hscal será responsável pela inspeção, conferência, liscaiização qualitativa e quantitativa dos serviços a rem

executados, bem como por atestar a Notas Fiscais, observado antes de cada pagamento se o serviço atendeu as
cláusulas estabelecidas neste Termo Contratual e os preços aqui firmados.

5.2 - As decisões e providências que ultrapassam a competência dos Fiscais do Contrato deverão ser solicitadas aos

seus superiores em tempo hábil para adoção de medidas convenientes.

5.3 - A iiscalização de que trata esta clausula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitorios, e, na

ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

61 ' Pela' inexecução total ou parcial do contrato a Câmara Municipal de Guarapari podera, gerantida a prévia defesa

aplicar ao contratado as seguintes sanções:
! - Advertência;

Ii - Multa moratória elou compensatória por perdas e danos, na forma prevista no instrumento convocatório ou no
contrato;

lll - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não

superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pubiica enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que sera promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penaiidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

f
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V - Impedimento de licitar e contratar com o Poder i.egisiativo Municipai pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prej'uizo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

6.2 - Os procedimentos administrativos para apiicaçao das sanções administrativas obedecerão ao disposto na instrução
Normativa SCL nº 001/2020, aprovada pela Portaria nº 6546/2020.

CLAUSULA SÉTIMA DAS orante ªções“ __
7.1- A nm de garantir o: tiei cumprimento do objeto do presente contrato a CONTRATANTE compromete- -se a

i- Proporcionar todas as faciiidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas
estabeiecidas neste contrato, não permitindo que terceiros interêram na execução dos serviços ora pactuados;

ii - Notificar a CONTRATADA, imediatamente, irregutaridades ocorridas durante a prestação dos serviços eiou
fornecimento;

ill - Fiscalizar, através de servidor para tal designado, o real e efetivo cumprimento do contrato, zeiando peia execução a
contento dos serviços pactuados;

iV - Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com a iorma e prazo estabelecidos;

V - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soiicitados pelo prestador de serviço;
- Rejeitar quatquer serviço prestado equivocadamente ou em desacordo com as especincações minimas constantes

no Processo que originou a Contratação.

8 1 Sao de exclusiva conta e responsabitidade da CONTRATADA atém das previstas em lei e nas normas aplicáveis-
as obrigações que se seguem:

8.2 « Obrigações Gerais:

i - Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos serviços nos termos da legislação vigente e atendendo plena
e satisfatorianiente as exigências constantes no Processo que originou a Contratação;
II - Acatar as decisões e observações feitas peia fiscalização da CONTRATANTE;

ill - Fornecer os produtosiserviços no prazo estabeiecido ou quando necessário, informando em tempo inábil qualquer
motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;

8.3 - Obrigações Operacionais:

| - Quando for o caso, comunicar imediatamente à CONTRATANTE quaiquer anormalidade verincada, inctusive de

ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

il - Assumir inteira responsabiiidade quanto à qualidade dos serviçosifornecirnerito.

8.4 - Obrigações comerciais, tributárias e outras:

| — A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabeiecidos não transfere a CONTRATANTE a

responsabiiidade peio seu pagamento, nem podera onerar o fornecimento, razão pela quai a CONTRATADA renuncia

expressamente a qualquer vincuio de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

8.5 - A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totatmente o objeto desta Contratação, sem

prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, ressalvando-se de que, quando concedida à subcontratação, obriga—

se a empresa fornecedora a obedecer integratmente aos termos deste Contrato, e sob sua inteira responsabilidade,
reservando ainda, ao comprador o direito de, a qualquer tempo, dar por terminada a subcontratação, sem que caiba a
SUBCONTRATADA o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie ao comprador.
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odera er alterado,—cont'as-devidas justiEcativas, conforme exposição do artigo 65 da lei nºdBÉô/iggs,

“10.1- O presente contrato sera rescrndid'o de pleno diretto independentemente de :nterpelaçao judicial ou extrajudroral'

com fundamento no artigo 77, e por quatquetr um dos motivos eiencados no artigo 78, e observadas, no que coubetem

as formas e condições estabelecidas nos artigos 79 e 80, todos da Lei Federal nº 8666/93.

10.2 - Em todas as condições acima referenciadas, sempre será observado o interesse do CONTRATANTE.

10.3 - Destarada & rescisão do Contrato, a CONTRATADA recebera do CONTRATANTE somente o referente ao

pagamento do fornecimento executados.

1. ' te contrato 5 á publioado em “resumo, no Diário Ofcêal Legislativo Municipal, dando- se cumprimento ao
disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8. 666793, correndo a despesa por conta da CONTRATANTE, de

modo que o comprovante de publicaçao será parte integrante deste Contrato

12.1 - FICEI eleito o foro da Cidade de GUHFEPEII'I , para dirimir quaisquer um as oriundas deste Contrato e que“ não

possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a quaEquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.2 - E por estarem, assim, iustos e acertados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,

depois de lido e achado conforme, para que produza seus reais efeitos.

Guarapari/ES, É£ª de f & jà; de 2021

Câmara Municipal de GuaraparilES ª?») .
CONTRATANTE “ªº-'ª' aª

“tªrrªfª”? Bainemª ?

w "ªªh“ ”ªº
('T- “| & às N

Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Sáeto- ClEElES
CONTRATADA
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ANEXO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº mg 12021
PROCESSO ADMtNlSTRATlVO Nº 2629I2021

TERMO DE REFERENCTA

1.- OBJETO _ * . . -í- 31%” -. :- f: ' -. .. ..
Contratação de empresa espectatizada para prestação de serviços pertinentes às atividades de agente de integração,
nos termos da Lei Federal n" 11.788, de 26.09.2008, para fins de realização de estágios de estudantes, de interesse

curricuiar, na Câmara Municipal de Guarapari, entendido o estágio como ato educativo escotar supervisionado

desenvolvido no ambiente de trabaiho que visa a preparação para o trabaiho produtivo de educandos que estejam
frequentando o ensino regular em instituições de educação superior e de ensino médio, conforme Resoiução nº
215/2021 e suas alterações da Câmara Municipal de Guarapari.

2.- “ DA JUSTTEICATIVA ':: .- _ . ._ . ,?
É através do estágio que os estudantes entram em contato com o mercado de trabalho e aol-lidar com

situações próprias do ambiente de trabalho desenvolvem sua concepção sobre a profissão e carreira que
seguirão. A administração municipal também é beneficiada com a contratação de estagiários ao receber
profissionais com idéias novas e dispostos a apreender as funções dos diversos setores de trabalho da
Câmara Municipalde Guarapari.

3: . “oo LOCALQE'DA Execuçnoipo's SER'ijrrços ir:-31“ . , ' --
3.1, Os serviços deverão ser executados de acordo com o indicado no Edital e no Contrato;

3.2. A CONTRATADA deverá possuir sede. Alial ou escritório no Municipio de Guarapari/ES.

3.3. A execução do objeto em termo deverá ser realizada conforme o horario de expediente da Câmara Municipat de
Guarapari, isto é, entre as 8h e 18h de segunda-feira a sexta-feira.

3.4. Mudanças nos horários e dias da execução podem ocorrer desde que previamente acordados entre o
CONTRATANTE e CONTRATADA, contando que não venha a gerar custos adicionais para o CONTRATANTE.

4.- 'DA'FISCALIZAÇÃO . . , -. _; - . -, . - . .. ; - .-
4.1. A fiscalização do contrato será realizada por servidor previamente designado pela CONTRATANTE, que ira
fiscalizar a execução do Contrato, nos termos do art. 67, 51 º, da Lei nº 8566/93, anotando em registro próprio todas as

ocorrências reiacionadas corn a execução e determinando o que for necessário a reguiarização das fatias ou defeitos
observados.

4.2. Os esotarecimentos solicitados pela &scaiização deverão ser prestados imediatamente, podendo ocorrer
exceções. hipótese em que será fixado um prazo de acordo com a complexidade do caso.

4.3. O exercicio da fiscalização peta CONTRATANTE, não excluirá ou reduzirá a responsabiiidade da CONTRATADA.

5.1. O pagamento será efetuado, após a realização total do serviço, a partir da apresentação da nota Ascal
endereçada a CONTRATANTE (Câmara Municipal de Guarapari, CNPJ 27.46?.844f0001-01), sem qualquer reajuste

automático de preços ou aplicação de correção monetária, devidamente atestada pelo setor que fiscalizará a entrega do
serviço.

5.2. O pagamento será procedido por meio de ordem bancaria, através de crédito em conta corrente em nome da
CONTRATADA;

5.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente eletrônica e acompanhada das seguintes comprovações:

a) Certidões Negativas ei'ou Positivas corn Efeitos Negativas Federal; Estadual Sede da CONTRATADA; Estadual

Sede da CONTRATANTE; Municipal Sede da CONTRATADA; Municipal Sede da CONTRATANTE; Trabalhista e;
Certificado de Reguiaridade do FGTS.

5.4. Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada ou reievada qualquer penalidade
prevista no contrato.
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5.5. O prazo para pagamento da Nota Fiscai, devidamente atestada pela fiscalização, será de até 05 (cinco) dias
corridos, contados da data de sua apresentação ao setor Ananceiro da CONTRATANTE.

5.6. Constatando o CONTRATANTE quaiquer divergência ou irregularidade na nota tiscalffatura, esta será devolvida

ao Fornecedor para as devidas correções, não sendo devida, neste caso, correção sobre os valores.

nas BRIGAÇOESERESPGNSAB'UDADES
6.1. DA CONTRATANTE.: '

6.1.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a prestação do serviço, por intermédio de servidor designado para atuar como

nscal, que será responsável por comunicações, notincações, solicitações, requisições e demais atos relativos à
execução do serviço, bem como pelo registro das ocorrências da relação contratual.

6.1.2. Manter seus dados atualizados perante a CONTRATADA, fazendo comunicar eventuais aiterações de
representantes, Ascai de contrato, endereço, contatos e demais informações necessárias à execução do contrato.

6.1.3. Requisitar a documentação necessária à comprovação da manutenção das condições de habilitação e do
cumprimento de obrigações contratuais.

6.1.4. Exigir o rigoroso cumprimento das disposições contratuais e aplicar as penalidades cominadas.

6.1.5. Proporcionar as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar o serviço dentro das disposições

contratuais, prestando informações e esclarecimentos solicitados pero preposto da CONTRATADA.

6.1.6. Permitir e acompanhar o acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados, aos iocais onde

deva ser prestado o serviço.

6.1.7. Formalizar a ordem de serviço e envia-la pelo meio de comunicação informado peia CONTRATADA.

6.1.8. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, conforme solicitação e prestação do serviço, na forma e prazo previstos

neste Termo e Autorização de Serviço/Fornecimento.

6.1.9. Efetuar o pagamento da boisa de estágio em folha, conforme caiendário de pagamentos desta Casa de Leis, que

será creditado em conta, juntamente com o auxilio do Vale transporte, conforme Resolução nº 215f2019, alterada petas

Resoluções nº 3322020 e 337/2021.

6.2. DA CONTRATADA:

6.2.1. Prestar o Serviço e Fornecer o objeto de acordo com o indicado neste Termo e Contrato.

6.2.2. Não transferir a outrem, o objeto estabelecido neste termo de referência, sem prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE.

6.2.3. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados ou prepostos durante o

fornecimento do objeto iicitado; responder por quaiquer prejuizo que seus empregados ou prepostos causarem ao

patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão cuiposa ou dolosa, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.

6.2.4. O Agente de integração deverá, como condição prévia a contratação, comprovar através de Deciaração quando

da assinatura do Contrato, que possui convênio com instituições de Ensino Médio e Superior, observando-se as
seguintes exigências:

a) Possuir convênios, no mínimo, com as seguintes instituições, para a indicação de estagiários: Secretaria
Estadual de Educação do Espírito Santo - SEDU, Universidade Federal do Espirito Santo — UFES e com o
instituto Federal do Espirito Santo - lFES, para todas as formações profissionais oferecidas, considerando a
contratação de estudantes nas áreas de cursos superiores e ensino médio, oferecidos por essas Instituições;
b) Possuir convênio com, no minimo, 05 (cinco) instituições públicas e privadas de ensino médio e superior,
existentes em Guarapari e que ofereçam especificamente, cursos de Direito, Administração, Ciências
Contábeis, Tecnologia da Informação e outros sistemas de informação, Economia, Comunicação Sociai,
Marketing, Arquivologia e Jornalismo, reconhecidos pelo MEC, conforme informado na Resolução nº 21512019

da Câmara Municipal de Guarapari;

c) Possuir convênio com, no mínimo, 03 (três) Instituições privadas de ensino superior à distância, que possua
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pólo em Guarapari, e que ofereça, especificamente, cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis,
Tecnoiogia da informação e outros sistemas de informação, Economia, Comunicação Sociat, Marketing,
Arquivologia e Jornalismo, reconhecidos pelo MEC, conforme informado na Resolução nº 2152019 da Câmara
Municipal de Guarapari.

6.2.5. A empresa contratada devera firmar o Termo de Compromisso de Estágio — TCE, podendo ser prorrogado por

igual periodo, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, e exclusivo critério da Câmara Municipal de Guarapari, exceto
quando se tratar de estagiário portador de deioiência.

6.2.6. Garantir, e comprovar através de declaração, que realizará seus serviços através de equipe técnica que conte
com profissionais das áreas de Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia da informação e/ou outros sistemas de
informação, Pedagogia e Serviço Social.

a) Os vincuios com os pronssionais que compõem a equipe técnica deverão ser provados, na assinatura do contrato,

atraves de cópias autenticadas das Carteiras de Trabalho e Previdência Social, ou de contratos de trabalho para
prestação de serviços com times reconhecidas e devidamente registradas em cartório, ou ainda, em se tratando de
sócios, do ato constitutivo da empresa.

b) No caso das proãssões que possuem Conseiho de Classe, na assinatura do contrato deverão ser apresentados os
devidos registros dos profissionais acima mencionados.

6.2.7. Nomear um representante/preposto, que será responsável pelo acompanhamento técnico e administrativo do

adequado cumprimento do Programa de Estágio da Câmara Municipal de Guarapari, auxiliando no seu
desenvolvimento, com base na iegisiação em vigor e nas cláusulas contratuais ora acordadas, bem como pela eucaz
comunicação entre as partes.

6.2.8. Prestar atendimento presencial, sempre que se fizer necessário ou for requisitado, visando o estabelecimento de

atustes, metas e compromissos a serem assumidos em relação aos estagiários contratados ou sugestões de melhoria
continua na atividade.

6.2.9. Viabiiizar a contratação de seguro de acidentes pessoais em favor dos estudantes que integram o Programa de
Estágio, comprovando a Câmara Municipal de Guarapari que a apóEice é compativel com os valores de mercado;

a) A empresa deverá apresentar cópia da apo'iice de Seguro Contra Acidentes Pessoais Coletivos contratadas;

b) Manter o seguro que abrange por Morte por acidente (MA) e invatidez permanente total ou parcial por acidente (iPA)
sobre todo o periodo de estágio, com cobertura de 24 horas/dia e ? dias/semana.

6.2.10. informar aos estagiários sobre os documentos e providências necessários a efetivação do Termo de
Compromisso de Estágio, sobre os deveres, direitos e obrigações, orientando-os, inclusive.

6.2.11. Disponibilizar ao estagiário o Termo de Compromisso de Estágio e/ou Termo Aditivo para a formalização da
contratação eiou renovação e acompanhamento de estagio;

6.2.12. Administrar os Termos de Compromisso de Estágio, não permitindo, em hipótese alguma, que estes excedam o

número de vagas autorizadas para a CMG e a vigência máxima (24 meses) regulamentada pela Resolução nº
215/2019.

a) Caso o quantitativo de vagas de estagio integraiizadas cheguem ao percentual de 95% (noventa e cinco porcento)
daquele estipuiado no Contrato de Prestação de Serviços, a empresa contratada deverá repassar imediatamente a
CMG a informação do numero de vagas restantes.

6.2.13. Recolher, semanalmente, suas vias dos Termos de Compromisso de Estágio, quando assinadas por todas as
partes.

6.2.14. Comunicar & CMG e ao estagiário, com antecedência minima de 60 (sessenta) dias, a previsão de
encerramento dos Termos de Compromisso para fins de analise da pertinência da renovação, seguindo o disposto na
Resoiução.

6.2.15. Dar parceria e/ou apoio para reaiização de treinamentos, quando requeridos pela CMG.
6.2.16. Divuigar as vagas de estágio, quando solicitado pela CMG.

6.2.17. Disponibilizar banco de dados dos estagiários da CMG e Comunicar ao uscalizador imediatamente quando
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constatado, qualquer anormaiidade em retação à situação escolar dos estudantes, mantendo o contato direto com as

instituições de Ensino para acompanhamento do aluno.

6.2.18. Acompanhar e cobrar a frequência escolar dos estagiários que ingressam no Municipio.

5.2.19. Manter a instituição de ensino informada de interrupção elou conclusão do estágio.

6.2.20. Emitir relatorio mensal, no formato eletrônico, dos estagiários intermediados para controie dos ativos.

6.2.21. Especincar quaisquer informações necessárias ao controle da CMG frente a vigência dos Termos de
Compromissos, bem como dos estagiários contratados.

6.2.22. Administrar o número de, no maximo, 10 (dez) estagiários por supervisor, obedecendo ao que dispõe a

Legisiação Federat.

6.2.23. Emitir a relação de estagiários contratados/renovados mensaimente, incluindo o valor unitário, para conferência

da fatura de acordo com os procedimentos e instruções da CMG.

6224. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato a ocorrência de qualquer fato que possa prejudicar a execução

do objeto contratado, sob pena de desconsideração do fato posteriormente em eventual justificativa de descumprimento

contratual e de responsabilização da CONTRATADA por qualquer dano decorrente do atraso ou da falta de
comunicação.

6.2.25. Manter materiais. equipamentos e ferramentas suficientes para o regular atendimento dos serviços contratados

dentro das especinoações deste termo.

7.1. As despesas inerentes a este Termo de Referência correra à conta do orçamento da CONTRATANTE para e

corrente exercicio, cujo Elemento de Despesa será oportunamente informado peio Setor contábit

PENALIDADES ; ,. . . , . . . . _ . . . .
81 Peta' inexecução totat ou parcial do contrato a Câmara Municipal de Guarapari podera, garantida a prévia defesa,

aplicar ao contratado as seguintes sanções:
i - Advertência;

il - Multa moratória efou compensatória por perdas e danos, na forma prevista no instrumento convocatório ou no
contrato;

Iii - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não

superiora 02 (dois) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pubiica enquanto perdurarem os motivos

determinantes de punição ou até que seta promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penatidarte, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resuitantes e apos

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

V - impedimento de licitar e contratar com o Poder Legislativo Municipai pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo

das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações tegais.

8.2. Os procedimentos administrativos para aplicação das sanções administrativas obedecerão ao disposto na
Instrução Normativa SCL nº 001/2020, aprovada pela Portaria nº 054019020,

9 ' VALOR DA CONTRATAÇAO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA & , - - -.
9.1. e valores ofertados deverão conter somente 02 (duas) casas decimais depois da virgula (R$ )( ,xx)

9.2. O vator aceito para contratação deverá estar compativel com o valor de mercado, estabelecido atraves de pesquisa

de preços e expresso no mapa comparativo de preços.

9.3. No julgamento das propostas será considerada vencedora a empresa que apresentar o menor preço, desde que

atendidos os requisitos previstos neste Termo.

9.4. No preço deverá constar todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos fiscais,
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sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e Eucro, materiais e mão-de-obra a serem

empregados, seguros, fretes (transporte), rotulagem, embalagens, licenças e quaisquer outros necessários ao Fiel e
integral cumprimento do objeto deste Termo, os quais não aorescentarão ônus para & CMG.

9.5. A proposta de preço deve informar & vaiidade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

10. QUANTIDADE ESTIMADA DE ESTAGIÁRIOS DESENVOLVENDO ATIVIDADES -
10.1. Segue o quantitativo de estagiários conforme informado na Resolução nº 21502019 alterada pelas Resoiuções nº
33210020 e 337/2021:

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO
01 20 UND Ensino Médio
02 20 UND Ensino Superior

? DESCR'ÇAºDºSSERV

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE Valor Por Valor total Valor Total
ESTIMADA DE Estagiário Mensal 12 Meses
ESTAGIÁRIOS Ativo

Ot Contratação de Instituição pública ou 40 (quarenta) R$ 35,00 R$ 1.400,00 R$ 16.800,00
Privada para e Prestação de Serviços
Pertinentes às atividades de Agente de
Integração, & m de proporcionar, nos
termos da Lei Federal nº 11.788, de
25.09.2008, a realização de estágios
de estudantes de interesse curricular
na Câmara Municipal de Guarapari-
ES.

Valor Global Estimado do Contrato: R$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais)

GuaraparilES, 16 de julho de 2021

LAYZA NUNES DE BARROS VIEIRA

Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas e Arquivo Geral
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