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admimstragSo, considerando-se as vagas efetivamente ocupadas, obedecida a proporgbo dos dias de estagio

realizados.

13.2 A nota fiscal/fatura devera ser entregue pela CONTRATADA diretamente CoordenagSo Executiva da Secretaria

Municipal de Educagbo ou outra indicada pela Admimstragdo Municipal, para fins de ateste por parte do Fiscal/ComissSo

de fiscalizagSo, apbs conferbncia do valor do servigo prestado e do cumprimento de todas a condigbes pactuadas

13.3 A CONTRATANTE encaminhara a instituigSo CONTRATADA, at6 o segundo dia util do mbs subsequente, por meio

eletrbnico, relagSo com o bolsas de estagio, para fins de caiculo da taxa de administragSo.

13.4 No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-a a partir da data de recebimento do

documento corrigido

13.5 0 CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indemzagbes

devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Termo.

13.6 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovagbes

13.6.1 recolhimento dos encargos sociais e obrigagbes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que

tenha sido paga pela AdministragSo e, quando for o caso, das multas aplicadas;

13.6.2 a regularidade fiscal, constatada atrav6s de consulta 'online', mediante consulta aos sftio eletrbnicos oficiais ou a

documentagbo mencionada no art. 29 da lei n° 8.666/93.

13.7 Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n° 10.430. de 27/12/96, Lei n° 10.718, de 27/11/98 e IN/SRF n° 480.

de 15/12/2004, alterada pelas IN n°539, de 25/04/2005 e n° 706, de 09/01/2007, a DivisSo de ExecugSo Orgamentaria e

Financeira retera na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurldica - IRPJ, bem assim a contribuigSo sobre o lucro

llquido, a ContribuigSo para a Seguridade Social - COFINS e a contribuigSo para o PIS/PASEP sobre os pagamentos

que efetuar a CONTRATADA se esta n8o apresentar copia do Termo de Opgbo ou Certificado de Isengao do IRPJ, de

que trata a InstrugSo Normativa SRF n° 79. de 01/08/2000.

13.8 A retengSo ou glosa no pagamento. sem prejulzo das sangbes cablveis, so devera ocorrer quando o contratado:

13.9.1 nSo produzir os resultados, deixar de executar. ou nSo executar com a qualidade minima exigida as atividades

CONTRATADAS; ou

13.9.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugSo do servigo, ou utilizb-los com qualidade

ou quantidade inferior a demandada.

13.9 Antes de efetuar o pagamento sera verificada a regularidade da CONTRATADA. mediante consulta online, cujo

documento sera anexado ao processo de pagamento

13.10 Quanto a prestagSo de servigos, na retengao do Imposto Sobre Servigos - ISS, serao observados, no que couber,

o disposto na Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003

13.11 O descumprimento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e as relativas ao FGTS ensejarao o pagamento

em julzo dos valores em dbbito, sem prejuizo das sangoes cabiveis

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n° 5.450/2005, ficara impedida de licitar

e contratar, pelo prazo de at6 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa. sem prejuizo das multas previstas neste contrato

e demais cominagbes legais a(s) CONTRATADA(S) que:
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14 11 apresenlar documentagSo falsa:

14.1.2 ensejar o retardamento da execugSo do objeto;

14.1.3 falhar ou fraudar na execugSo do contrato;

14.1.4 comportar-se de modo inidftneo;

14.1.5 fizer declaragSo falsa;

14.1.6 cometer fraude fiscal.

14.2 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93. a CONTRATADA ficarS sujeita, no caso de atraso

injustificado, assim considerado pela Administrate, inexecugSo parcial ou inexecugSo total da obrigagSo, sem prejulzo

das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prSvia e ampla defesa, as seguintes penalidades

14.2.2 advertSncia;

14.2.1 multa de:

a) 0,2% (dois dScimos por cento) ao dia sobre o valor do “Requerimento de Estagiario", em caso de atraso injustificado

em sua execugSo, limitada a incid&ncia a 15 dias. Apds o d6cimo-quinto dia e a criterio da AdministragSo, no caso de

execugSo com atraso. podera ocorrer a nSo-aceitagSo do objeto, de forma a configurer, nessa hipotese, inexecugSo total

da obrigagSo assumida, sem prejulzo da rescisSo unilateral da avenga

b) 0,3% (trfes dScimos por cento) ao dia sobre o valor do “Requerimento de Estagiario", em caso de atraso injustificado

na execugSo do objeto, a partir do 16° dia, e que a AdministragSo nSo caracterize como inexecugSo total do contrato.

c) 10% (dez por cento) do valor do contrato. nas hipOteses de rescisSo contratuai por inexecugSo total da obrigagSo

assumida;

d) de at6 3% (trfes por cento) do valor do contrato. nas hipbteses nSo previstas nas allneas anteriores. para efeito de

aplicagSo de multas compensatorias

e) suspensSo temporSria do direito de participar de licitagSo e impedimento de contratar com o MEC. pelo prazo de at6 2

(dois) anos.

f) declaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragSo Publica, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitagSo, perante a prdpria autoridade que aplicou a

penalidade, que serS concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejulzos resultantes e

apds decorrido o prazo da sangSo aplicada.

14.3 No caso de ocorrdncia concomitante das multas previstas nas alineas 'a’ e “b" com as da alinea “d", o percentual

aplicado nSo podera ultrapassar a 7% (sete por cento).

14.4 As sangdes de advertfenaa, suspensSo temporaria do direito de contratar com a AdministragSo e de declaragSo de

inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragSo Publica poderSo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente

com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

14.5 No caso de multa. cuja apuragSo ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prdvia, o

CONTRATANTE podera fazer a retengSo do valor correspondents S multa ate a decisSo final da defesa prfevia. Caso a

defesa pr6via seja aceita, ou aceita parcialmente. pelo CONTRATANTE. o valor retido correspondents sera depositado

em favor da CONTRATADA, em at6 5 (cinco) dias uteis a contar da data da decisSo final da defesa apresentada
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15. DA ANULACAO E REVOGACAO

15.1. A Autoridade Competente para determinar a contratagSo podera revogar a licitagao em face de razoes de interesse

publico, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado. pertinente e suficiente para justificar tal conduta,

devendo anula-la por ilegalidade, de offcio ou por provocagSo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;

15.2. A anulagSo do procedimento licitatdrio induz a da Ata de Registro de Pregos;

15.3. Os licitantes nSo terSo direito a indenizagao em decorrfincia da anulagao do procedimento licitatdrio, ressalvado o

direito do contratado de boa-fe de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento da Ata de Registro

de Pregos;

15.4. No caso de desfazimento de processo licitatbrio fica assegurado o direito ao contraditdno e a ampla defesa.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Os proponentes sSo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagOes e dos Documentos apresentados

em qualquer fase da licitagao, inclusive a preparagao e apresentagSo das Propostas, nao sendo devida nenhuma

indenizagao aos licitantes pela elaboragao e/ou apresentagSo da documentagao referente a este Pregao Presencial;

16.2. Ap6s apresentagSo da Proposta, nao cabera desistdncia, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e

aceito pela Pregoeira;

16.3. 0 desatendimento de exigfencias formais nao essenciais nao importara no afastamento do licitante, desde que seja

possivel a aferigSo da sua qualificagSo e a exata compreensSo da sua Proposta, durante a realizagao da Sessao Piiblica

do Pregao Presencial;

16.4. As normas que disciplinam este Pregao Presencial serao sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa

entre os interessados, sem comprometimento da seguranga da futura Ata de Registro de Pregos;

16.5. A homologagdo do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratagao;

16.6. £ facultado a Pregoeira ou a autoridade superior:

a) A promogao de diligSncia destinada a esclarecer ou complementer a instrugao do processo, em qualquer fase do

Pregao, sendo vedada a inclusao posterior de documento que deveria constar originariamente da Proposta;

b) Relevar erros formais ou simples omissftes em quaisquer Documentos, para fins de Habilitagao e classificagao dos

proponentes. desde que sejam irrelevantes. nao firam o entendimento da Proposta e o ato nao acarrete violagao aos

princfpios basicos da licitagao;

c) Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios ao entendimento de suas Propostas

16.7. Este Edital e seus anexos, bem como a Proposta vencedora, farao parte integrante do instrumento da Ata de

Registro de Pregos, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecera o ofertado

em lance verbal, se houver,

16.8. Os vencedores terao o prazo de 10 (dez) dias uteis. contados a partir da convocagao. para assinar o instrumento

de Ata de Registro de Pregos ou retirar a nota de empenho junto d Prefeitura. A referida convocagSo sera feita atrav6s

de envio de fax e/ou oficio e/ou e-mail,

16.9. Caso o licitante vencedor nao apresente situagSo regular no ato da assinatura da Ata de Registro de Pregos ou
retirada do empenho. ou venha recusar-se a celebra-lo/retira-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na

1 5



PH
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASA
PREGAO PRESENCIAL - N° 021/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 09344/2018

vigencia da sua Proposta sujeitar-se-S as sangfies cabiveis, reservando-se a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, o

direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificagao renovar a licitagSo ou convocar os remanescentes

16.10. Na convocagSo dos remanescentes. sera observada a classificagSo final na SessSo Publica originaria do PregSo

devendo os convocados apresentarem os Documentos de HabilitagSo cuja validade tenha-se expirado no prazo

transcorrido da data da primeira reuniSo;

16.11. Somente sera considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de HabilitagSo na data da

primeira SessSo Publica e que apresentar, na segunda SessSo, os Documentos que porventura estiverem vencidos;

16.12. Os licitantes remanescentes, a assinar a Ata de Registro de Pregos respectivo. no prazo fixado pela Comissao

Permanente de LicitagSo, ressalvado os casos de vencimento das respectivas Propostas, sujeitando-se as penalidades

cabiveis no caso de recusa ou de nSo atendimento das condigSes de HabilitagSo;

16.13. A nota fiscal devera ser emitida, manual ou eletronicamente. atraves do site da Secretaria Estadual de Fazenda

(www.sefaz ba.gov br). conforme determina o Decreto Estadual N° 9 265, de 14 de dezembro de 2004, e encaminhadas

ao Setor Financeiro da Secretaria Municipal de AdministragSo, juntamente com as CertidSes de praxe. a fim de que seja

realizado o pagamento

§1°- O pagamento somente serS efetuado se a Nota Fiscal for emitida conforme o exigido acima;

§2° - O descumpnmento deste item acarretara a rescisSo da Ata de Registro de Pregos. por madimplemento de

obrigagSo contratual, sem qualquer direito a indenizagSo.

16.14. Quaisquer informagoes e esclarecimentos relativos a esta licitagSo deverSo ser protocolados no Setor de

Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal de AdministragSo, localizado na Avenida santos Dumont

- KM 2 - Estrada do Coco - Lauro de Freitas/ Bahia, no horSrio de expediente do Setor das 08:00 Ss 14:00 horas

Apresentando os seguintes Documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e CPF do representante legal da

empresa.

17. DO FORO

17.1. Fica designado o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para julgamento de quaisquer questSes judiciais resultante

deste Edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18. ANEXOS DO EDITAL

Anexo I- Ata de Registro de Pregos.

Anexo II - Termo de ReferSncia;

Anexo III- DeclaragSo de Atendimento dos Requisitos de HabilitagSo;

Anexo IV- Planilha Discriminativa;

Anexo V -DeclaragSo de ObservSncia ao Art 7°, Inciso XXXIII da Carta Magna

Lauro de Freitas/ Bahia. 17 de outubro de 2018

Fernanda Borges Soares

Pregoeira
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ANEXO I

ATA DE REGISTRO DE PREQOS

Validade: 12 (doze) meses

do ano de dois mil e treze o MUNICiPIO DE LAURO DE FREITAS, ESTADO DA

BAHIA mscrito no CNPJ (MF) sob o N° 13.927 819/0001-40 com sede na Praga Joao Tiago dos Santos - N° 25 -

Centro - Lauro de Freitas/ Bahia, representado por sua Prefeita Municipal - Sr8 Moema Isabel Passos Gramacho. no uso

da competbncia que Ihe foi atribuida nos termos do Art 15 da Lei Federal N° 8.666/93 e Decreto Municipal N° 2 413/06,

observadas, ainda, as demais normas legais aplicbveis, de acordo com o resultado da classificagbo das Propostas

apresentadas no PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREQOS N° 021/2018, RESOLVE registrar o(s)

prego(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 4, de acordo com a Classificagbo por ela(s) alcangada(s).

observadas as condigbes do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas clbusulas que se

seguem.

dias do mesAos.

1. DOOBJETO

1.1. A presente Ata tern por objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAQAO DO PROGRAMA DE

CONCESSAO DE VAGAS DE ESTAGIO REMUNERADAS A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS,

REMUNERADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA

NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO. Pregao Presencial para

Registro de Pregos - N° 021/2018, que passa fazer parte, para todos os efeitos. desta Aia

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. O Registro de Pregos formalizado na presente Ata terb validade de ate 12 (doze) meses, contados a partir da

asslnatura

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1. O 6rgbo Gerenciador da Ata de Registro de Pregos sera a Secretaria Municipal de AdministracSo.

4. DOS PRECOS REGISTRADOS

4.1. Os pregos, as empresas, as quantidades e as especificagbes dos servigos registrados na presente Ata, encontram-

se indicados nos quadros abaixo. observando-se a ordem de classificagao obtida no Certame Licitatorio

EMPRESA REGISTRAOA:

CNPJ:

ENDEREpO:

OBJETO VALOR REGISTRADO

5. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. O critbrio da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas b obedecer b ordem de classificagbo, o(s) licitante(s)

vencedor(s), cujo(s) prego(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Prego, sera(bo) convocado(s) para retirar
1 7
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a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias iiteis, a contar da data do recebimento da convocagbo, estando as

obrigagbes assumidas vinculadas b Proposta. aos lances, ao Edltal e b respectiva Ata;

5.2. A partir da emissao da nota de empenho o Detentor da Ata passa a ser considerado como CONTRATADO

obrigando-se a obedecer. alem do disposto nesta Ata. os ditames e especificagbes constantes no Termo de Referbncia

do Edital de Licitagbo do Pregao Presencial para Registro de Pregos - N° 021/2018;

5.3. O Sistema de Registro de Pregos nbo obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo V.

podendo a Administragbo promover a aquisigbo em unidades de acordo com suas necessidades.

5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas nbo esta obrigada durante o prazo de validade do Registro de Pregos

decorrente deste Certame, a firmar as contratagbes que dele poderbo advir, podendo realizar licitagbes especificas para

a aquisigbo pretendida, ficando assegurado ao beneficiario do registro a preference de fornecimento em igualdade de

condigbes;

5.5. O direito de preference de que trata o subitem anterior poderb ser exercido pelo beneficibrio do registro quando a

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, apos realizada a licitagbo especifica, constatar que o prego obtido e igual ou

maior que o registrado ou apos negociagbo, aquiescer o detentor da ata em baixar o prego registrado, igualando ou

tornando-o menor que o obtido em referida licitagbo,

5.6. A presente Ata poderb ser utilizada por qualquer orgao ou entidade da Administragbo Publica que nbo tenha

participado do Certame licitatbrio, mediante prbvia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, observadas

ainda, as demais regras impostas no Art. 8° do Decreto N° 2 413/2006.

6. DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento sera efetuado. mensalmente. mediante emissbo de ordem bancbria para credito em conta da

CONTRATADA, atb o 5° (quinto) dia util do mbs subsequente ao da prestagbo dos servigos. mediante a apresentagbo da

nota fiscal/fatura, discriminando o percentual aplicado somente sobre o valor global das bolsas-auxilio, a titulo de taxa de

administragbo, considerando-se as vagas efetivamente ocupadas, obedecida a proporgbo dos dias de estbgio

realizados

6.2 A nota fiscal/fatura deverb ser entregue pela CONTRATADA diretamente Coordenagbo Executiva da Secretary

Municipal de Educagbo ou outra indicada pela Administragbo Municipal para fins de ateste por parte do Fiscal/Comissbo

de fiscalizagbo, apbs conferencia do valor do servigo prestado e do cumprimento de todas a condigbes pactuadas

6 3 A CONTRATANTE encaminharb b instituigbo CONTRATADA ate o segundo dia util do mbs subsequente por meio

eletrbmco. relagbo com o bolsas de estbgio, para fins de cblculo da taxa de administragbo

6 4 No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-b a partir da data de recebimento do

documento corrigido.

6 5 0 CONTRATANTE poderb deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizagbes

devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Termo

6.6 A Nota Fiscal ou Fatura deverb ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovagbes:

6 6 1 recolhimento dos encargos sociais e obrigagbes trabalhistas. correspondentes b ultima nota fiscal ou fatura que

tenha sido paga pela Administragbo e, quando for o caso das multas aplicadas.
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6.6.2 a regularidade fiscal, constatada atrav6s de consulta “online”, mediante consulta aos sitio eletrdnicos oficiais ou d

documentagflo mencionada no art. 29 da lei n° 8.666/93

6.7 Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n° 10.430, de 27/12/96, Lei n° 10.718, de 27/11/98 e IN/SRF n° 480,

de 15/12/2004, alterada pelas IN n°539, de 25/04/2005 e n° 706, de 09/01/2007, a DivisSo de Execugfio Orgamenteria e

Financeira reter£ na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurldica - IRPJ, bem assim a contribuigSo sobre o lucro

llquido, a ContribuipSo para a Seguridade Social - COFINS e a contribuigSo para o PIS/PASEP sobre os pagamentos

que efetuar a CONTRATADA se esta n§o apresentar cbpia do Termo de OpgSo ou Certificado de lseng§o do IRPJ, de

que trata a InstrugSo Normativa SRF n° 79, de 01/08/2000.

6.8 A retengao ou glosa no pagamento. sem prejuizo das sangOes cablveis, s6 devera ocorrer quando o contratado

6.9.1 nSo produzir os resultados, deixar de executar, ou n5o executar com a qualidade minima exigida as atividades

CONTRATADAS; ou

6.9.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugSo do servigo, ou utiliza-los com qualidade

ou quantidade inferior a demandada,

6.9 Antes de efetuar o pagamento sera verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta online, cujo

documento sera anexado ao processo de pagamento.

6.10 Quanto a prestagao de servigos, na retengao do Imposto Sobre Servigos - ISS, serao observados, no que couber o

disposto na Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003.

6.11 O descumprimento das obrigag6es trabalhistas, previdenciarias e as relativas ao FGTS ensejarao o pagamento em

julzo dos valores em d6bito, sem prejuizo das sangQes cabiveis.

7, DAS OBRIGACOES DO PRGAO GERENCIADOR

7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado. o nome do detentor da ata. o prego, e as especificagfies

dos servigos registrados, observada a ordem de classificagao indicada na licitag§o;

7.2. Observar para que, durante a vigfencia da presente ata, sejam mantidas todas as condigOes de Habilitagao e

qualificagao exigidas na licitagao, bem assim, a compatibilidade com as obrigagoes assumidas,

7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociapao de pregos registrados, para fins de adequagao

as novas condigOes de mercado, e de aplicagao de penalidades;

7.4. Acompanhar a evolugao dos pregos de mercado. com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles

registrados na presente Ata;

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condigoes ajustadas na presente Ata;

7.6. Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificagao) quanto ao interesse em prestar servigo

a outro(s) 6rg§o da AdministragSo Publica que externe(m) a intengSo de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.

8. DAS OBRIGACOES DO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. Cumprir com o objeto obedecendo rigorosamente ao disposto no Anexo II - Termo de Referenda do Edital do

PregSo Presencial para Registro de Pregos -N° 021/2018,

8.2. Providenciar a imediata corregSo de deficiencias. falhas ou irregulandades constatadas pelo 0RGAO
GERENCIADOR referentes as condipftes firmadas na presente Ata,
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8.3. Viabilizar o atendimento das condigOes firmadas a partir da data da publicagao da presente Ata;

8.4. Manter, durante o prazo de vigGncia da presente Ata, todas as condigSes de Habilitagao exigidas no Edital do

Pregao Presencial para Registro de Pregos - N° 021/2018;

8.5. Devera informar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento da notificagao, quanto a

aceitagao ou nao do cumprimento do objeto a outro 6rg§o da Administragao Piiblica (nSo participante) que venha a

manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.

9. DAS PENALIDADES

9.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n° 5.450/2005, ficara impedida de licitar

e contratar, pelo prazo de at6 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das multas previstas neste contrato

e demais cominagfies legais a(s) CONTRATADA(S) que:

9.1.1 apresentar documentag§o falsa;

9.1.2 ensejar o retardamento da execugao do objeto;

9.1.3 falhar ou fraudar na execugao do contrato;

9.1.4 comportar-se de modo iniddneo;

9.1.5 fizer declaragSo falsa;

9.1.6 cometer fraude fiscal.

9.2 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA Heard sujeita, no caso de atraso

injustificado, assim considerado pela Admimstragao, inexecugao parcial ou inexecugao total da obrigagao, sem prejuizo

das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prdvia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

9.2.2 advertSncia;

9.2.1 multa de:

a) 0,2% (dois ddcimos por cento) ao dia sobre o valor do “Requerimento de Estagiario", em caso de atraso injustificado

em sua execugao, limitada a incid&ncia a 15 dias. Ap6s o ddcimo-quinto dia e a critdrio da Administragao, no caso de

execugao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitagao do objeto, de forma a configurer, nessa hipdtese, inexecugao total

da obrigagao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

b) 0,3% (trfis d6cimos por cento) ao dia sobre o valor do “Requerimento de Estagiario”, em caso de atraso injustificado

na execugao do objeto, a partir do 16° dia, e que a Administragao nao caracterize como inexecugao total do contrato.

c) 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas hipoteses de rescisao contratual por inexecugao total da obrigagao

assumida:

d) de ata 3% (tr§s por cento) do valor do contrato, nas hipdteses nao previstas nas alineas anteriores, para efeito de

aplicagao de multas compensatdrias.

e) suspensao temporaria do direito de participar de licitagao e impedimento de contratar com o MEC, pelo prazo de ata 2

(dois) anos.

f) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Piiblica, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punigao ou ata que seja promovida a reabilitagao, perante a prbpria autoridade que aplicou a

penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e
apds decorrido o prazo da sangao aplicada.
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9.3 No caso de ocorrencia concomitante das multas previstas nas alineas "a" e “b" com as da alinea “d", o percentual

aplicado ndo poderd ultrapassar a 7% (sete por cento)

9 4 As sangdes de advertdncia, suspensSo tempordria do direito de contratar com a Admimstragdo e de declaragSo de

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrate Publica poderdo ser aplicadas 3 CONTRATADA juntamente

com as de multa. descontando-a dos pagamentos a serem efetuados

9.5 No caso de multa, cuja apuragSo ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa previa, o

CONTRATANTE poderd fazer a retengdo do valor correspondente a multa, atd a decisSo final da defesa previa Caso a

defesa previa seja aceita. ou aceita parcialmente. pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente sera depositado

em favor da CONTRATADA, em ate 5 (cinco) dias uteis a contar da data da decisao final da defesa apresentada

10. DAS ALTERACOES NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.1. O gerenciador da ata de Registro de Pregos acompanhard a evolugdo dos pregos de mercado, com a finalidade de

verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata:

10.1.1. Serdo considerados compativeis com os de mercado os pregos registrados que forem iguais ou inferiores a

media daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, por intermedio do drgdo gerenciador do

Registro de Pregos,

10.2. Quando o prego inicialmente registrado tornar-se superior ao prego medio praticado no mercado, o orgdo

gerenciador solicitard ao detentor da Ata, por escrito, redugdo do prego registrado. de forma a adequd-lo aos niveis

definidos nos termos do subitem anterior;

10.2.1. Caso o detentor da ata nao concorde em reduzir o prego, sere liberado do compromisso assumido, devendo o

drgdo gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociagdo;

10.3. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o detentor da Ata. mediante requerimento

devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o drgao gerenciador podera

a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicagdo da penalidade, confirmando a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicagao ocorrer antes do pedido de fomecimento;

b) convocar os demais detentores da ata yisando igual oportunidade de negociagdo

10.4. Ndo havendo dxito nas negociagdes de que tratam os subitens anteriores. o drgdo gerenciador devera proceder d

revogagao da Ata de Registro de Pregos

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa, tera seu registro cancelado quando

a) Nao cumprir as obrigagoes da presente Ata.

b) Ndo retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administragdo sem justificative aceitdvel,

c) Ndo aceitar reduzir seu prego registrado na hipdtese de este se apresentar superior aos praticados no mercado,

d) por razoes de interesse publico, devidamente demonstradas e justificadas pela Administragdo

11.2. O detentor da ata podera solicitar o cancelamento de seu registro na ocorrencia de fato supervemente que venha

comprometer a perfeita execugdo contratual, decorrente de caso fortuito ou forga maior, devidamente comprovados
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12. DA PUBLICIDADE

12.1. O(s) pre<?o(s). a(s) quantidade(s). o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificagSo (8es) resumida (s) do objeto e as

quantidades. como tamb6m as possiveis alteragfies da presente Ata. serSo publicadas nos meios de publicagSo

pertinentes, em conformidade com o disposto no Art 6°, Inciso I do Decreto N° 2.413/2006

13. DAS DISPOSICOES FINAIS

13.1. Integram a presente ata o Processo Admimstrativo N° 09344/2018. o Edital do Pregao Presencial para Registro

de Pregos - N° 021/2018 e as Propostas, com pregos e especificagbes

13.2. As controversias decorrentes desta Ata serao dirimidas no foro deste Municipio de Lauro de Freitas, Estado da Bahia;

E por estar, assim. justo e avengado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 03 (tres) vias

de igual teor e forma e assinado pelas partes e tectemunhas abaixo

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

EMPRESA

SECRETARIO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:

NOME

CPF

•N
I
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ANEXO II

TERMO DE REFERENCE

1.0BJET0

1.1 Contratagao de agenda de intermediagao de estagiarios, junto as institutes de ensino, sediadas no Territorio

Nacional, para preenchimento de bolsas de estagio. nao-obrigatdrio, remunerado, na Prefeitura Municipal de Lauro de

Freitas, por estudantes regularmente matriculados e com frequence efetiva nos cursos vinculados a estrutura do ensino

profissional, mddio e superior, publico e particular, conforme especificagdes constantes deste Termo

1.2 Sao partes integrantes deste Termo.

1.2.1 Encarte “A" - Termo de Compromisso de Estagio - TCE,

1.2.2 Encarte “B” - Planilha de Custos e Formagao de Pregos.

2. JUSTIFICATIVA

Com base na Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, por intermddio da Secretaria Municipal de Educagao, instituiu o

Programa de Estagio Remunerado com o objetivo principal de contribuir para a formagao social, educacional e

profissional de jovens estudantes do ensino medio e superior

Para o desenvolvimento das rotinas do programa, ha a necessidade de contratagao de urn agente de intermediagao que

possa oferecer servigos continuados de estagio no ambito da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas e possua urn

cadastro atualizado de estudantes de diversas areas, oferega servigos on-line, tanto para os estudantes como para

Administragao Municipal, e tenha rapidez no atendimento as solicitagdes feitas.

A razao precipua da necessidade de contratagao de urn agente de intermediagao se deve em virtude da oportunidade de

se garantir treinamento em servigo para estudantes. de maneira a permitir a complementagao de suas atividades

pedagdgicas, alem da certeza da aquisigao de melhores condigdes do jovem estudante disputar em urn mercado de

trabalho cada vez mais competitive Por outro lado, a organizagdo exercita a oxigenagao de novos talentos, fazendo com

que novas praticas ganhem lugar em detrimento dos modelos arcaicos e ja superados.

Outra vantagem 6 que jovens academicos convivem com profissionais experientes, o que cria e mantem urn espirito de

renovagdo.

Isso proporciona urn canal eficiente para o acompanhamento de avangos tecnologicos e conceituais e e urn recurso

eficaz de formagao e aprimoramento de futuros profissionais Alem de ter a presenga de urn talento interessado em

aprender, as organizagoes que desenvolvem urn programa de estagio prestam urn importante papel social perante a

sociedade porque possibilitam a formagao pratica de futuros profissionais.

Em virtude da importancia e dimensao do programa, sua operacionalizagdo nao pode prescindir do apoio de instituigoes

especializadas no gerenciamento das atividades a ele pertinentes O auxilio prestado por este agente de intermediagao

trara dinamica ao Programa de Estagio Remunerado. a medida que oferecera cadastro amplo e atualizado de

estudantes nas diversas areas de conhecimento, o que possibilitard rapidez no atendimento das solicitagoes. selegdo

criteriosa dos candidates as vagas e redugao significativa das rotinas e procedimentos necessarios a elaboragao e

encerramento dos compromissos de estagio.
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Importante ressattar que a vertente contratat° propiciara que este Administrate) Municipal reduza a elevada carga de

trabalho atualmente existente, fazendo com que se possa dedicar-se a ocupar de forma integral com a capacitate dos

servidores.

3. DA FUNDAMENTAQAO

3.1 A contratagSo de pessoa jurldica, para execute dos servigos, objeto deste Termo, se enquadra como servigo

comum, de carater contlnuo, e encontra amparo legal na Lei n° 10.520, de 07 de julho de 2002; no Decreto n° 3.555, de

08 de agosto de 2000, e alterates; no Decreto n° 5.450 de 31 de Maio de 2005 e nas demais legislates correlatas.

aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, com suas alterates

subsequentes.

3.2 A execute do Objeto deste Termo devera atender ao disposto:

3.2.1 Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008 - Dispfie sobre estagio de estudantes;

3.2.2 Cartilha Esclarecedora sobre a Lei do Estagio (Lei n° 11 788/2008).

4. DA PROPOSTA DE PREQOS

4.1 A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrfinico, o valor obtido de acordo com a tabela abaixo,

que representara o valor encontrado pela multiplicato do valor anual estimado pelo percentual de taxa de

administrate dos servigos, ja considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas, despesas relativas ao seguro de

acidentes pessoais dos estagiarios e todas as despesas decorrentes da execugao do objeto.

Taxa Operacional por Taxa mensal Taxa anual operacional

(Cxi2)

Quantidade de

estagiarios estagiario operacional

(C=AxB)(A) (B)

R$500 R$ R$

4.2 As propostas terSo validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessao publica estabelecida no

preambulo do Edital do PregSo

4.3 A licitato sera julgada pelo criterio de menor pret. na forma prevista no art 45. § 1°. da Lei n° 8.666/93

4 4 A proposta devera conter, ainda, a relato expllcita e declaragao formal de poder disponibilizar pessoal tdcnico

qualificado, considerados essenciais para o cuniprimento do objeto deste Termo, sob penas cabiveis nos termos do § 6°

do artigo 30 da Lei n° 8 666/93

5. DAS ESPECIFICAQ6ES TECNICAS DOS SERVIQOS

5.10 Agente de IntermediagSo devera atuar como auxiliar no processo de aperfeigoamento do estagio identificando as

oportunidades, ajustando suas condigfles de realizato, fazendo o acompanhamento administrativo, encaminhando

negotiate de seguros contra acidentes pessoais e cadastrando os estudantes (§1° do art. 5° da Lei n° 11.788/2008),

selecionando os locais de estagio e organizando o cadastro dos concedentes das oportunidades de estagio (art 6° da

Lei 11.788/2008).
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5.2 E vedada a cobranga de qualquer valor dos estudantes, a tftulo de remuneragao pelos servigos, objeto deste Termo,

conforme disposto no § 2° do artigo 5° da Lei 11.788/2008

5.3 Profissionais tecnicamente habilitados deverao cuidar de todas as etapas de contratagao do estagiario, tais como

recrutamento e selegao, convemo com as Institutes de Ensino, contratacao do estagiario, gestao e pagamento da

apdlice do seguro obrigaterio e acompanhamento do programa de estagio atraves de formularios e relatdrios especificos.

5.4 O agente de intermediagdo a ser contratado deverd prestar um atendimento especializado. receptivo e ativo,

executado por meio de profissionais qualificados em normas, regulamentos, processo de supervisao e sistemas

eletronicos de processamento de dados, relativos a Educagao, bem como servigos de suporte operacional e

administrative, gestao e disponibilizagao de informagoes gerenciais estrategicas. necesranos para a adequada gestao

do processo de atendimento, sua coordenag§o e supervisao.

6. DO ESTAGIO

6.1 Observado o interesse da Administragao, a duragSo do estagio sera de, no maximo, 4 (quatro) semestres letivos,

obedecido ao periodo de 1 (um) semestre

6.2 Da Descrigdo do Estagio:

6.2.1 O estagio deve ter career de complementagao educacional e aprendizagem profissional e sera planejado,

acompanhado e avaliado em conformidade com os curriculos, programas, calendarios e horarios escolares. Constitui um

instrumento da intermediag§o Escola-Empresa, capaz de proporcionar a aplicagSo de conhecimentos teoricos, o

aperfeigoamento tecnico-cultural, cientifico e de relacionamento humano, nao acarretando qualquer vinculo de carater

empregatlcio com a Administragao Municipal, conforme estabelece o artigo 3° da Lei n° 11.788, de 25/09/2008.

6.2.2 Os estagios serao realizados por estudantes, sob supervisao, cuja area de formagSo esteja relacionada

diretamente com as atividades, programas, pianos e projetos desenvolvidos pela Administragao Municipal, em

conformidade com as condigoes definidas pelas Institutes de Ensino, indicando as principais atividades a serem

desenvolvidas pelos estagiarios, observando a compatibilidade com o contexto basico da profissao ao qual o curso se

refere.

6.2.3 Para os estagios de nlvel superior, o estudante devera estar regularmente matriculado a partir do 3° semestre

6.2.4 Para os estagios de nivel medio, n3o profissionalizante, o estagio sera realizado levando-se em consideragao as

atividades, programas e pianos de trabalho do orgao ou entidade.

6.2.5 Para formagao da relagao de estagio, devem ser observados os seguintes requisites (incisos I II, II da Lei n°

11.788/2008)

a) matrlcula e frequSncia regular do estudante publico alvo da lei:

b) celebragao do termo de compromisso entre o estudante, a parte concedente do estagio e a instituigao de ensino e

c) compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estagio e as previstas no termo de compromisso. (incisos. I. II, III

do art. 3°)

6.2 6 Documentos necessarios a comprovagao da regularidade do estagio

6.2.6.1 Termo de Compromisso devidamente assinado,

6.2.6 2 o certificado individual de seguro de acidentes pessoais,

6.2.6 3 comprovagao da regularidade da situagao escolar do estudante
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6.2 6.4 comprovante de pagamento da bolsa ou equivalente e do auxilio-transporte;

6.2.6 5 Relatdrio - verificag3o da compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estagio e aquelas previstas no

termo de compromisso.

6.3 Do Publico Alvo:

6.3.1 0 Agente de IntermediagSo a ser contratado devera gerenciar um total de 500 estudantes. sendo: 58 de nivel

mddio e 442 de nivel superior.

6.4 Da Jornada Diaria de Atividades do Estagiario:

6 4.1 A jornada a ser cumprida pelo estagiario sera
a) de 4 horas diarias e 20 horas semanais. no caso de estudantes de educagao profissional de nivel mddio: e

b) de 6 horas diarias e 30 semanais, no caso de estudantes de educagao profissional de nivel superior

6.4.1.1 Distribuidas nos horanos de funcionamento da Administragao Publica e compativel com o horario escolar A

defimgao do periodo de estagio leva em conta o curriculo do curso. o calendario escolar e a programagao da unidade

organizacional que recebe o estagiario, observado o periodo de um semestre podendo ser prorrogado por mais tr§s

semestres.

6,4.2 Devera o Agente de Intermediagao promover a adequagSo entre a carga horaria didria do estagio, o expediente da

Administragao Municipal e o da instituigao de ensino

6.4.3 £ assegurado ao estagiario sempre que o estagio ndo obrigatdrio tenha duragSo igual ou superior a dois

semestres, periodo de recesso de 30 dias, a ser gozado. preferencialmente, durante suas ferias escolares. sendo

permitido o seu parcelamento em at6 3 etapas.

6.6 Do Valor da Bolsa de Estagio e do Auxilio Transpose

6.6 1 O estagiario perceberd, por interm6dio do CONTRATANTE, bolsa de estagio no valores

- Nivel Medio R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), para jornada de 20 (vinte) horas semanais:

- Nivel Superior: R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), para jornada de 30 (trinta) horas semanais

O estudante em estagio nao-obrigatdrio recebera auxilio transporte em pecunia, no valor de R$ 100,00 (cem reais),

proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados, sendo o pagamento efetuado no mis anterior ao de utilizag§o do

transporte coletivo.

DA QUANTIDADE DE ESTAGIARIO POR SECRETARIA:

SECRETARY | QTDE DE NIVEL
SUPERIOR

VALOR UNIT.
NIVEL MEDIO

VALOR TOTALQUANTIDADE ' VALOR UNIT.
DE NIVEL MEDIO NIVEL

SUPERIOR

10 RS 950,00SECAD 00 R$ 750,00

RS 750,00

RSJ750.00

R$ 9.50<M)0

R$ 950,00
R$ 5.700,00

RS 9.500,00
RS 397.850,00
RS 28.500,00

RS 950,00

RS 950,00
RS 950,00

00SECULT 01 R$ 950,00

RS 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00

RS 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00

~T RS 950,00 T RS 750,00 R$ 950,00

SEPLAM 06 00
00

—
CGM 10 RS 750,00

58SEMED 373 RS 750,00
30 00PGM RS 750ÿ00

R$ 750,00

RS 750,00

01SEGOV 00

01SEDUR 00
00SEMDESC 01 RS 750,00
00SESA 01
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R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
RS 950.00

01 00 R$ 950,00 R$ 750,00SESP
R$ 950,00 R$ 750,000001SETTOP
R$ 950,00 M750.00

R$ 750,00
RS 750ÿ00

00SEJU 01

01 00 RS 950,00SETREL
RS 950,00

RS 950,00
RS 950.00
R$ 950,00

01 00SEFAZ
SEINFRA RS 750,00

RS 750,00
R$ 950,00
RS 950,00

01 00
0001SEMARH

RS 950,00RS 750,0001 00SEPM

6.6.2.1 E vedado o desconto de qualquer valor para que o estagiario receba o auxllio-transporte.

6.6.3 Sera considerada para o calculo do pagamento da bolsa de estagio a frequencia mensal do estagiario. deduzindo-

se os dias de faltas nao justificadas, salvo na hipdtese de compensagao de horario.

6.5.4 O desligamento do estudante do estagio curricular dar-se-a nas seguintes hipdteses

6.5.4.1 Automaticamente, ao tarmino do periodo maximo de estagio.

6.5.4.2 A qualquer tempo, no interesse e conveniSncia da Administragao Municipal.

6 5.4.3 Depois de decorrida a terga parte do tempo previsto para duragao do estagio, se comprovada a insuficifencia na

avaliagSo de desempenho.

6.5.44 A pedido do estagiario.

6 5.4.5 Em decorrAncia do descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade da assinatura do termo

de compromisso de estagio.

6.5.4.6 Pelo nao comparecimento a unidade onde estiver realizando o estagio, sem motivo justificado, por mais de cinco

dias, consecutivos ou nao, no periodo de urn mfes, ou por trinta dias durante todo o periodo do estagio.

6.5.4 7 Pela interrupgao do curso na instituigao de ensino a que pertenga

6.5.4 8 Por conduta incompativel com a exigida pela Administragao Publica.

7. DO HORARIO DE EXECUQAO DOS SERVIQOS

7.1 Os estagios serao realizados no horario de funcionamento da Administragao Publico e compativel com o horario

escolar.

8. DO PRAZO PARA ENVIO DE CURRiCULO E CONTRATAQAO DOS ESTAGlARIOS
8.1 O CONTRATANTE solicitara a CONTRATADA, por meio de Requerimento de Pedido de Curriculo, o

encaminhamento a Coordenagao Executiva da Secretaria Municipal de Educagao ou outra indicada pela Administragao

Municipal, de, no mfnimo, 2 (dois) curriculos de estudantes candidatos a vaga para o estagio

8.1.1 A CONTRATADA tera o prazo de maximo 3 (trfis) dias uteis, para atender o Requerimento de Estagiario

8.1.2 A CONTRATANTE providenciara entrevistas com os estudantes candidatos a vaga.

8.2 A CONTRATADA devera promover, em urn prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis. a contar da solicitagao do

CONTRATANTE, por meio de Requerimento de Estagiario, emitido pela Coordenagao Executiva da Secretaria Municipal

de Educagao ou outra indicada pela Administragao Municipal, a contratagao de estagiario, firmando Termo de

Compromisso de Estagio - TCE, com a instituigao de ensino e o estagiano. observando-se as exig&ncias contidas nas

normas legais e regulamentares pertinentes
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9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAQAO

9.1 A execugdo do Contrato sera acompanhada e fiscalizada por um servidor (ou por comissdo) designado pelo

CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei n° 8 666. de 1993, sem prejuizo da fiscalizagdo pela prbpria

CONTRATADA relativamente a atividade de seus empregados, prepostos ou subordinados, relacionadas a execugdo do

Contrato.

9 2 0(a) representante designado(a) devera registrar as ocorrencias e determiner as medidas necessarias para a

regularizagdo das faltas. eventualmente observadas, para o fiel cumprimento do Contrato. bem como atestar, no todo ou

em parte, a realizagdo do objeto contratado

10. DA HABILITAQAO TECNICA

10.1 Para fins de habilitagdo, a licitante devera apresentar

10.1.1 (um), ou mais, atestado ou declaragdo de capacidade tdcmca. em nome da licitante. expedido por pessoa juridica

de direito publico ou privado, que comprove a aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em

caraderisticas. quantidades e prazos com Q objeto deste Termo

11. DAS OBRIGAQ0ES DO CONTRANTE

11.1 Acompanhar e fiscalizar os servigos nos termos do artigo 67 da Lei n° 8 666/93, efetuando as medigdes e

pagamentos nas condigdes e pregos paduados.

11.2 Comunicar d CONTRATADA toda e qualquer ocorrdncia relacionada com a execugdo dos sen/igos.

11.3 Verificar a regularidade fiscal da empresa antes do pagamento.

11.4 Notificar. por escnto, d CONTRATADA sobre a ocorrencia de eventuais imperfeigdes no curso de execugdo dos

servigos, fixando prazo para a sua corregdo.

11 5 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA

11.6 Realizar a selegdo dos estagidnos entre os estudantes encaminhado pela CONTRATADA

11.7 Encaminhar d CONTRATADA os estudantes selecionados, com informagdes sobre a data do inicio do estdgio,

hordrio, duragdo e valor da bolsa de estdgio

118 Fornecer d CONTRATADA, quando solicitado, informagdes pertinentes ao desenvolvimento do estagidrio, mediante

preenchimento de formularios proprios

11.9 Ofertar instalagdes que tenham condigdes de proporcionar ao estudante atividades de aprendizagem social,

profissional e cultural.

11.10 Receber, das unidades onde se realizar estagio, os relatdrios, avaliagdes. e frequences do estagidrio.

11.11 Solicitar, por escrito ou meio eletrdnico, a substituigao de estudantes estagidrios quando ocorrer desligamento nas

hipoteses previstas no item 6,5.4.

11.12 Por ocasido do desligamento do estagidrio, entregar termo de realizagdo do estdgio com mdicagdo resumida das

atividades desenvolvidas, dos periodos e da avaliagdo de desempenho

11.13 Repassar, periodicamente, informagdes ao agente de intermediagdo contratado sobre o numero de vagas

disponiveis. a fim de que o mesmo possa proceder aos trabalhos de cadastramento e selegdo dos estudantes que

aproveitardo as oportunidades de estdgio
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1114 Conceder e efetuar o pagamento da bolsa de estagio

1115 Supervisionar as atividades de estagio.

12. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

12 1 Instalar e manter estrutura fisica de atendimento situada no Estado da Bahia, na cidade de Lauro de Freitas

12 2 Articular-se com instituipfies de ensino, indicando-lhes as possibilidades de estagio (areas e numero de vagas)

adotando com presteza os procedimentos administrativos para sua realizapSo

12.3 Recrutar, pr6-selecionar e encaminhar os estudantes. candidatos a estagio, de acordo com as areas de interesse

do CONTRATANTE, em 5 (cinco) dias uteis. para que sejam selecionados e possam se dedicar as atividades

relacionadas com os respectivos cursos.

12.4 Lavrar Termo de Compromisso de Estagio - TCE, em conformidade com o modelo Encarte "A”, no prazo mdximo

de 05 (cinco) dias uteis, a partir da solicitapao de contratapfio pelo CONTRATANTE, a ser assinado pela empresa, pela

instituipao de ensino e pelo estagiario, observando-se as exigfincias contidas nas normas legais e regulamentares

pertinentes.

12.5 Exigir do estudante declarapfio de escolaridade para fins de comprovapSo.

12.6 Elaborar e fornecer o Manual do Estagiario, que devera ser aprovado pelo CONTRATANTE.

12.7 Nos casos de prorrogapao do Termo de Compromisso de Estagio, os Termos aditivos deverfio ser encaminhados

pela CONTRATADA a CONTRATANTE at6 15 (qumze) dias antes de entrar em vigor.

12.8 Providenciar, no momento da prorrogapao do contrato. os documentos pertinentes (novo TCE/Acordo de

Cooperapao, confirmapao de matricula, Relatdrios de Estagio. etc).

12.9 Controlar e informar. com antecedancia minima de 10 dias uteis, os vencimentos dos Termos de Compromisso de

Estagio -TCE s, para as providencias de substituipao ou prorrogapao

12.10 Providenciar desligamento ou substituipao do estagiario, mediante o interesse e a convenifincia do

CONTRATANTE, manifestados eletronicamente

12.11 Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, sempre que mformada pela instituipao de ensino, qualquer

irregularidade constatada na situapao escolar dos estagiarios. bem como a conclusao ou interruppao do curso realizado

pelo estagiario na instituipao de ensino, para posterior rescisao do TCE.

12.12 No ato da contratapao, orientar o estudante sobre os aspectos legais, tficnicos e pedagdgicos do estagio e a

relapao estagiario e o CONTRATANTE

12.13 Prestar onentapao atitudinal e comportamental aos estagiarios.

12.14 Informar e orientar. regularmente, por meio de reunifies perifidicas, as unidades da Secretaria Municipal de

Educapao. coordenapfies, diretorias e superintendfincias sobre os procedimentos, temas relevantes, posturas

institucionais e operacionais, relativas ao programa de estagio.

12 15 Promover o ajuste das condipfies de estagio, definidas pelas Institutes de Ensino, com as disponibilidades do

CONTRATANTE. indicando as principals atividades a serem desenvolvidas pelos estagiarios. observando

compatibilidade com o contexto bdsico da profissfio ao qual o curso se refere.

12 16 Acompanhar a realizapfio do estagio junto ao CONTRATANTE subsidiando as respectivas instituipfies de ensino

com as informapfies pertinentes

sua
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12.16.1 0 estagio como ato educativo supervisionado, devera ter o acompanhamento efetivo pelo professor da

instituigSo de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatbrios bimestrais de atividades

e por mengbo de aprovagao.

12.16.2 Juntamente com o relatbrio de estagio. devera encaminhar a instituigao de ensino o certificado de estagio, n§o

podendo este ser expedido na hipbtese em que o estudante nSo obtiver aproveitamento satisfatbrio ou no caso de

desligamento antecipado causado pelo estagiario

12.17 Exigir e analisar relatbrios de estagio do estudante, a cada 2 (dois) bimestres.

12.18 Proceder. semestralmente. o acompanhamento “in loco” do estagiario.

12.19 Avaliar, junto aos supervisores, gerentes e chefias das unidades, os estagios realizados;

12.20 Manter o CONTRATANTE informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso normal do

Contrato.

12.21 Prestar as informagbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE.

12.22 Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso as dependbneias do CONTRATANTE. bem assim

dos estagiarios

12.23 Observar que a quantidade parcial ou total de estagiarios e o valor da bolsa de estagios poderao ser alterados. no

interesse do servigo e a crit6rio do CONTRATANTE, nos limites fixados em lei.

12.24 Garantir, em favor do estagiario. seguro contra acidentes pessoais, para o caso de morte ou invalidez permanente,

cuja apblice seja compativel com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso, devendo

constar mesmo o respectivo numero de apblice e o nome da Seguradora.

12.25 Manter, durante o perfodo de vigbneia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as

condigdes de habilitagSo e qualificagdo exigidas no contrato

12.26 Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o periodo de vigbneia deste Contrato.

12.27 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da

execugio do contrato, sob pena de rescisbo contratual, sem prejuizo das demais sangbes.

12.28 Assumir a responsabilidade por todas as provid&ncias e obrigagbes estabelecidas na legislagdo especlfica de

acidentes do trabalho, quando, em ocorrencia da espbeie, forem vltimas os seus empregados no desempenho dos

servigos ou em conexSo com eles, ainda que acontecido em dependence do CONTRATANTE.

12.29 Responsabilizar-se pelos servigos. objeto deste Termo, respondendo civil e criminalmente por todos os danos,

perdas e prejulzos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercicio de suas

atividades vierem a, direta ou indiretamente, causar ou provocar ao Contratante e a terceiros, nSo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagSo ou o acompanhamento pelo brgbo interessado

12.30 Observar as seguintes vedagbes.

12.30.1 a veiculagSo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver previa autorizagbo da AdmimstragSo do

CONTRATANTE.

12.30.2 a subcontratagbo parcial ou total dos servigos objeto deste Termo

12.31 Contratar prioritariamente todos os estagiarios em atividade na AdministragSo Municipal, mantendo-os pelo tempo

que ainda Ihe restar de estagio, a luz da legislagSo vigente, somente os rescindindo na 6poca prevista.
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13. DO PAGAMENTO

13 1 O pagamento sera efetuado, mensalmente. mediante emissdo de ordem bancdria para credito em conta da

CONTRATADA, ate o 5° (quinto) dia util do mds subsequente ao da prestagdo dos servigos. mediante a apresentapdo da

nota fiscal/fatura. discriminando o percentual aplicado somente sobre o valor global das bolsas-auxilio, a titulo de taxa de

administragdo, considerando-se as vagas efetivamente ocupadas, obedecida a proporpao dos dias de estagio

realizados

13.2 A nota fiscal/fatura deverd ser entregue pela CONTRATADA diretamente Coordenagao Executive da Secretary

Municipal de Educagdo ou outra indicada pela Administragdo Municipal, para fins de ateste por parte do Fiscal/Comissdo

de fiscal'izagdo, apbs conferdncia do valor do servigo prestado e do cumprimento de todas a condigoes pactuadas

13.3 A CONTRATANTE encaminhard 3 instituigdo CONTRATADA, ate o segundo dia util do mes subsequente, por meio

eletrbnico, relapdo com o bolsas de estagio. para fins de calculo da taxa de administragdo

13.4 No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo imciar-se-a a partir da data de recebimento do

documento corrigido

13.5 0 CONTRATANTE poderd deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indemzagbes

devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Termo

13.6 A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovagbes

13.6 1 recolhimento dos encargos sociais e obrigagoes trabalhistas. correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que

tenha sido paga pela Administragdo e, quando for o caso, das multas aplicadas;

13 6.2 a regularidade fiscal, constatada atraves de consulta “online”, mediante consulta aos sitio eletrbnicos oficiais ou 3

documentapdo mencionada no art. 29 da lei n° 8 666/93.

13.7 Em cumprimento ao disposto no Art 64. da Lei n° 10 430. de 27/12/96. Lei n° 10 718, de 27/11/98 e IN/SRF n° 480

de 15/12/2004. alterada pelas IN n°539. de 25/04/2005 e n° 706, de 09/01/2007, a Divisdo de Execugdo Orgamentdria e

Financeira reterd na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica - IRPJ, bem assim a contribuipdo sobre o lucro

liquido, a Contribuipdo para a Seguridade Social - COFINS e a contribuipdo para o PIS/PASEP sobre os pagamentos

que efetuar a CONTRATADA se esta ndo apresentar copia do Termo de Opgdo ou Certificado de Isenpdo do IRPJ, de

que trata a Instrugao Normativa SRF n° 79, de 01/08/2000

13.8 A retengdo ou glosa no pagamento. sem prejuizo das sanpbes cabiveis. sb deverd ocorrer quando o contratado

13.9.1 ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades

CONTRATADAS; ou

13.9 2 deixar de utilizar materials e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizd-los com qualidade

ou quantidade inferior 3 demandada

13.9 Antes de efetuar o pagamento sera verificada a regularidade da CONTRATADA. mediante consulta online, cujo

documento sera anexado ao processo de pagamento.

13.10 Quanto 3 prestapdo de servigos, na retengdo do Imposto Sobre Servigos - ISS, serdo observados, no que couber.
o disposto na Lei Complementar n° 116. de 31 de julho de 2003

13.11 O descumprimento das obrigagbes trabalhistas. previdencidrias e as relativas ao FGTS ensejardo o pagamento

em juizo dos valores em ddbito. sem prejuizo das sanpbes cabiveis.
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14. DAS SANQOES

14 1 Com fundamento no artigo 7° da Lei n° 10 520/2002 e no art 28 do Decreto n° 5 450/2005. ficara impedida de licitar

e contratar. pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa. sem prejuizo das multas previstas neste contrato

e demais cominagfies legais a(s) CONTRATADA(S) que

14 1 1 apresentar documentagao falsa,

14 1.2 ensejar o retardamento da execugao do objeto;

14.1.3 falhar ou fraudar na execugao do contrato;

14.1.4 comportar-se de modo imdbneo;

14.1.5 fizer declaragao falsa;

14 16 cometer fraude fiscal.

14.2 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8 666/93, a CONTRATADA ficara sujeita, no caso de atraso

injustificado, assim considerado pela Admimstragao inexecugao parcial ou inexecugao total da obrigagao. sem prejuizo

das responsabilidades civil e criminal, assegurada a previa e ampla defesa, as seguintes penalidades

14 2.2 advertencia;

14.2.1 multa de

a) 0,2% (dois dbcimos por cento) ao dia sobre o valor do "Requerimento de Estagiario", em caso de atraso injustificado

em sua execugao, limitada a incidbncia a 15 dias Apos o dbcimo-quinto dia e a criterio da Admimstragao, no caso de

execugao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipbtese, inexecugao total

da obrigagao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga,

b) 0,3% (tres decimos por cento) ao dia sobre o valor do “Requerimento de Estagiario' em caso de atraso injustificado

na execugao do objeto, a partir do 16° dia, e que a Admimstragao nao caracterize como inexecugao total do contrato

c) 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas hipoteses de rescisao contratual por inexecugao total da obrigagao

assumida;

d) de ate 3% (tr&s por cento) do valor do contrato, nas hipbteses nao previstas nas alineas anteriores, para efeito de

aplicagao de multas compensatbrias

e) suspensao temporaria do direito de participar de licitagao e impedimento de contratar com o MEC. pelo prazo de ate 2

(dois) anos

f) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admimstragao Publica, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao, perante a prbpria autoridade que aplicou a

penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e

apos decorrido o prazo da sangao aplicada

14.3 No caso de ocorrbncia concomitante das multas previstas nas alineas “a" e “b" com as da alinea “d”, o percentual

aplicado nao podera ultrapassar a 7% (sete por cento).

14 4 As sangoes de advertencia. suspensao temporaria do direito de contratar com a Admimstragao e de declaragao de

inidoneidade para licitar ou contratar com a Admimstragao Publica poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente

com as de multa. descontando-a dos pagamentos a serem efetuados

14.5 No caso de multa. cuja apuragao ainda esteja em processamento. ou seja, na fase da defesa previa, o

CONTRATANTE podera fazer a retengao do valor correspondente a multa ate a decisao final da defesa previa Caso a
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defesa prdvia seja aceita, ou aceita parcialmente. pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente sera depositado

em favor da CONTRATADA, em ate 5 (cinco) dias uteis a contar da data da decisao final da defesa apresentada.

15. DO CUSTO ESTIMADO DOS SERVIQOS

15.1 Os custos mensais e anual, destinados ao pagamento da bolsa de estegio e do auxilio-transporte dos estudantes,

apresentam-se conforme tabela a seguir:

15.1.1 Estimativa de Custos Mensais e Anual

Taxa anual operacional

(Cx12)

Taxa Operacional por Taxa mensal

estagiario
r Quantidade de

estagi&rios operacional

(C=AxB)(B)(A)

500

* CH - Carga Hoteria Semanal

16. DA DOTAQAO ORQAMENTARIA

16.1 Os recursos para cobertura das despesas. decorrentes da execupao dos servipos contratados, correrSo d conta da

dotapSo orpamentdria vigente na Lei Orpamentaria Anual

16.2 As despesas nos anos subsequentes, em caso de prorrogapSo, estarao submetidos a dotapdo orpamentaria prdpria

prevista para atendimento a presente finalidade. a ser consignada ao Secretaria Municipal de EducacSo e demats

unidades envolvidas, na Lei Orpamentaria Anual do Municlpio

17. DA FORMALIZAQAO E DA VIGENCIA DO CONTRATO

17.1 Os servipos objeto do presente Termo de Referenda serSo formalizados mediante Contrato, conforme o artigo 57

da Lei n° 8.666/93.

17.2 O contrato a ser firmado terd vig§ncia de 12 (meses) a contar da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado

por iguais e sucessivos perlodos subsequentes mediante termos aditivos, ate o limite de 60 (sessenta) meses, apos a

verificapao da real necessidade e com vantagens a Admimstrapao, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei n°

8666/93
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ENCARTE “A” TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO - TCE

., oa ridade de. TCE No.:

INSTITUKJAO DF. F.NSINO (nomc)

_; CNPJ;_:

dcdias do mes dcAos

nestc ato, as partes a segnir nomeudas:

_; razao social: _
: cidadcBairro.Kndereco

_; email

_;Responsavel

j II AGENTE DF

j Cidadc Font:.j CEP,;UF

Rcprcscntada por Cargo

(largopda assinamra do 'IXill

INTEGRACAO (nomc)

CNPJ_
j razao social:

Kndtrcco

cidadc

_; e-mail

; Rcsponsavel

Bairro.

( iuladcCEP Fonc:.i(JF

Rcprcscntada por • < iargo

pela assinamra do TCE ;III CO N C E D_ - Cargo

(nomc)EE N T

socialrazao

CNPJ I jidcrcc’o

Bairro. jcidadc

UF i CEP .; Cidadc .; e-mailF'onc:.

Rcprcscntada por_
pela assinamra do TCE

Cargo ;Rcsponsavel

j Supervisor estiigio.

IAr E S T A G I A R I O (nomc)

Matricula

- Cargo

Cargo:.

Data do Nascimento:

_ ; Periodo

_; e-mail

_; Tumo _
Periodo da Aula

j ( ,'urso

Nivel. .: CPI'

Cedula dc Idcnndade Nacionalidade/ Estado

Civil. Kndcrcco: .; Bairro: Cidadc

Periodo

Cdebram entrc si este TERMO DE

UF' ,CEP:_

.; Periodo da Aula

COMPROMISSO DF. ESTAGIO, convencionando as cliiusulas expressas abaixo.

CLAUSULA PRIMEIRA - F.ste instmmento tern por objetivo formaiizar as condicoes para a rcaliza«;ao de ESTAGIO DE

ESTUDANTF c particularizar a iclaÿao juridica especial existentc entrc o E.studantc, a Conccdente e a Instituicao dc Ensino

caracterizando a nao vinculaqao empregan'eia;nos termos da Icgislacao vigente.

CLAUSULA SEGUNDA - Eicam compromissadas entrc as partes as seguintes condicoes para rcalizavao do estiigio:

a) O presente I'ertno de Compromisso dc Estiigio dccorrc do instruniento n"

<>(a) _

I'one: (_).

., firmado entrc a ( incedente dc Estiigio
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b) narureza: nao obrigatorio;

c) Vigencia de:

d) llorano: _
g) Supervisor da L’nidadc Conccdcntc:

h) Recesso do Estagiario: sera concedido nos termos do art. 13 da l.ei n" II.788/2(X)8:

i) Bolsa-Auxflio mensal, no valor dc: RS_
j) AUXILIO- 'l'RANSP()RTK,no valor de RS 100.00 (com rcais) por mcs.

CLAUSULA TERCEIRA - Cabe a INST!TIUCAO DE ENSINO:

a) Aprovar o ESTAGIO de que rrata o presente instrumento, considerando as condones de sua adequacao a proposta pedagogica do

a etapa e modalidade da formacao escolar do ESTAGIARIO c ao horario e calendario cscolar.

b) Aprovar o Plano de Atividadcs de Estagio que consubstancie as condicoes / requisitos suficientes a cxigcncia legal de adequate a etapa

e modalidade da formaÿao escolar do KSTAGIARK);

c) Avaliar as instalnÿocs da CONCKDENTE por meio de instrumentos proprios e sua adequacao a formaÿao cultural e professional do

educando;

d) Indicar professor onentador, da area a set desenvolvtda no ESTAGIO, como responsavel pelo acompanhamento e avaliat/ao das

atividadcs do estagiario;

e) zelar pelo cumprimento do rermo dc compromisso, reorientando <> estagiario para outro local em caso de descumprimcntos dc suas

nomias;

f) elaborar norma* complementarcs e instrumentos de avaliacao dos cstagtos e seus educandos;

g) comunicar Agcntc de lntegraijao, no inlcio do periodo letivo, as datas de rcalizacno de avaliacoes escolares on academicas;

k) cxigir do ESTAGIARIO a apresentacao dos rclarorios de atividadcs;

1) comunicar ao Agente de lntegracao a conclusao. desistencia ou abandono de ctirso, bent como o trancamento de matricula on a perda

do vinculo.

CLAUSULA QUARTA Cabe ao Agente de lntegracao:

a) contratar em favor do estagiario seguro contra acidentes pessoais, ruja apolice seja comparivcl com valores de mercado;

b) enviar a instituiipao de ensino, com periodicidade minima de 6 (seis) mescs, relatbrio dc atividadcs com vistas obrigatoria.

CLAUSULA QUINTA Cabe a CON(T’.DENTI .

a) zelar pelo cumprimento do presente termo dc compromisso;

b) ofettar instalacocs que tenham condicoes de proporcionar ao KST. \Cil \RIO condicoes do exercicio das atividadcs praticas compariveis

com piano dc arivtdades de estagio;

c) indicar funcionario de seu quadro de pessoal, com foonacao ou experiencia profissional na area de conhecimcnto desenvolvida no curso

do estagiario, para oriental' e supervisionar ate 10 (dez) estagiario* simuliancamcnte;

d) entregar, por ocasiao do desligamento do estagiario, termo de realizacao do estagio com indicacÿao resumida das atividadcs

dcsenvolvidas, dos periodos e da avaliacao tie desempenho;

e) solicitar ao Agente de Integracao, a qualqucr tempo, documentos comprobatorios da regulandade da situacao escolar. uttu vez que

trancamento de matricula, abandono, conclusao de curso ou transferencia dc Instituicao de Ensino constituem motivos de imediata

rescisao;

f) efetuar o pagamento da bolsa-auxflio dirctamentc ao ESTAGL\RI( );

horas, em 5 tlias, XX:00 horas diarias, t totalizando XX:00 horas semanais,__
cargo_

/ ate

as

curso,
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g) conccder auxilio transportc a<> ESTAG1ARIO;

h) assegurar an ESTAGIARID recesso remuncrado nos rcrmos da lei 11.788/08;

l) elaborar os relatorios dc atividadcs bimestraLs para encaminliamento ao Agcnte dc Intcgracao

1) elaborar termos dc reali/acao do estagio com indicacao resumida das atividadcs dcscnvolvidas pclo cstagiario;

m) mantcr cm arquivo c a disposi<;ao da fiscalizapio os documcntos firmados quo comprovcm a rclacao dc cstagio;

o) informar ao CONTRATAIX) a rescisao antccipada dcstc instrumento, para as devidas providencias administrativas. que sc fizerem

necessarias;

p) permirir o inicio das atividadcs dc cstagio apenas apos o recebimento dcstc instrumento assinado pdas 3 (tres) partes signatarias.

CLAUSULA SEXTA Cabc ao ESTAGIARIO:

a) cumpnr, com todo empenho c intcrcssc, toda programatjao cstabclccida para scu ESTAGIO;

b) observar, obcdeccr c cumprir as normas intemas da (X)NCEDENTE, preservando o sigilo c a confidcncialidadc das informa?6cs que

river acesso;

c) apresentar documcntos comprobatdrios da regularidadc da sua situacao cscolar, sempre que solicitado pcla CONCKDHNIE;

d) mantcr rigorosamentc arualizados scus dados cadastrats c escolarcs, junto a Concedcntc c ao Agcnte dc Integracao;

e) informar dc imediato. qimlqucr alrcracao na sua situacao cscolar, tats como: trancamcnto dc matricula, abandono, conclusao dc curso ou

transfcrencia dc Insriniicao dc Ensino;

f) entregar, obrigatoriamentc, a Insriniicao dc Ensino, a Conccdente uma via do presente instrumento. devidamenre assinado pcias partes.

CLAUSULA SETIMA O presente instrumento c o Plano dc Atividadcs dc Estagio serao altcrados ou prorrogados por mcio dc

TERMOS Aornvos.

Paragrafo Pritneiro O presente Teftno dc ( ompromisso dc Estagio podc scr demmeiado, a qualqucr tempo, mediantc comunicacao

cscrita,pcla Insrituicao dc Ensino, pcla Conccdente oupclo Estagiano

Paragrafo Segundo () nao cumprimcnto dc quaisquer clausula* do present! ITIRMO DE (.OMPROMISSO DE ESTAGIO,

constitucm motivos para imediara rescisao

CLAUSULA OITAVA l icam cxprcssamcntc consignadas. no presente instrumento. as condicocs do desligamento do RSI AGJARIO,

a saber:

a) automaticamentc, ao termino do estagio;

b) a qualqucr tempo no intcrcssc c convenience da \dmmistracao;

c) depois de decorrida a terca parte do tempo previsto para a duratjao do cstagio, sc comprovada a insuficicncia na avaliadio dc

desempenho no organ ou etiridadc ou na insrituicao dc ensino;

d) a pedido do cstagiario;

vista obligators do ESTAGIARU);com

c) cm decorrcncia do descumprimento dc qualqucr compromisso assumido na oportunidade da assinatura do Termo dc (.'ompromisso;

f) pclo nao comparecimento. sem motivo jusrificado, por mais de cinco dias, consccutivOs ou nao, no periodo dc um mes. ou por tnnta

dias durante todo o periodo do cstagio;

g) pcla interrupcao do curso na insrituicao dc ensino a que pcrtonca <> cstagiario;c

b) por conduta incompativd com a exigida pcla Administrated.
CLAUSUIÿA NONA \ INSTJTUIC.M) DE ENSINO e a CCINCIDENT!!, n..s termos do art. 5" da let ri‘. 11.788 dc 2008, clcgcm o

VGEN11 . Dl INI EGRA(, \0 a quern comunicarao a tnterrupcao ou cventuais modificacocs docomo scu

convcncionado no presente instrumento.
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ENCARTE “B”

PLANILIIA DE GUSTOS PARA IORMACAO DR PREgOS-TAXA OPERACIONAL

Quantidadc dc csragiarios I Taxa Operationalpor

estagtario

Taxa mcnaal

opcracional

Taxa anual operational

(Cxl2)(A)

(C=AxB)W

HtiOO R$ RS
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ANEXO III

DECLARAQAO DE ATENDIMENTO AS CONDUCES DE HABILITAQAO

(Este anexo 6 um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante)

_(RazSo Social da empresa), CNPJ N°

DECLARA, para fins de participagSo na licitagdo na modalidade Pregao Presencial para

Registro de Pregos - N° 021/2018, promovida pela Secretaria Municipal de AdmimstragSo de Laura de Freitas, e sob as

penas da lei, de que atende todas as exig§ncias de HABILITAQAO contidas no referido Edital.

A localizada

na

(local, data)

Representante Legal

(Assinatura e identificagSo do responsÿvel e carimbo da empresa)
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