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PROCESSO LICITATÓRIO N° 59/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS N° 59/2022 
 
1. OBJETO E ESPECIFICAÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERIVÇOS 
1.1 Constitui objeto da presente dispensa de licitação a contratação do Centro de Integração Empresa-
Escola de Santa Catarina – CIEE/SC para a prestação de serviços continuados de agente de integração, 
para operacionalizar, mediante oferta de vagas de estágio, conforme a seleção de alunos regularmente 
matriculados e com frequência em cursos de nível médio, técnico profissionalizante e nível superior, nos 
termos da Lei 11.788/2008, conforme especificações previstas na proposta apresentada bem como no 
termo de referência (Anexo I). 
1.2 A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a Instituição de Ensino, a 
parte concedente e o aluno/estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de 
compromisso, ser compatível com às atividades escolares e não ultrapassar:  
I – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais para os alunos de ensino superior; 
II – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais para os demais. 
1.3 O Poder Público Municipal possui autorização para contratar até 20% (vinte por cento) de estagiários 
do total de servidores (considerando servidores efetivos e cargos comissionados). A distribuição das 
vagas fica estabelecida nos seguintes termos percentuais: 
I – Fica assegurado aos estudantes do nível superior o percentual de 50% (cinquenta por cento) das 
vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.  
II – Fica assegurado aos alunos do ensino técnico o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas 
oferecidas pela parte concedente do estágio.  
III - Fica assegurado aos alunos de ensino médio o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas 
oferecidas pela parte concedente do estágio.  
IV - Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas 
oferecidas pela parte concedente do estágio.  
1.4 O valor mensal da bolsa-auxílio para o estágio de 06 (seis) horas diárias corresponderá a 210 UFMs – 
Unidade Fiscal Municipal para os alunos de nível superior e 180 UFMs aos demais níveis, sendo que para 
04 (quatro) horas corresponderá a 140 UFMs – Unidade Fiscal Municipal para os alunos de nível superior 
e 120 UFMs aos demais níveis. Além disso, os estagiários perceberão vale-transporte correspondente a 
35 UFMs – Unidade Fiscal Municipal, para todos os estudantes (vide Lei Municipal 1509/2018). O valor da 
UFM está estabelecido atualmente em R$ 4,06, conforme Decreto Municipal n. 4168/2022, sendo 
atualizado todo início de ano. A responsabilidade do pagamento dos estagiários cabe ao Município, 
contudo, a contratada deverá disponibilizar seguro de vida para cada estagiário. 
 
2. CONTRATADA 
2.1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE SANTA CATARINA – CIEE/SC, inscrita no 
CNPJ sob nº 04.310.564/0001-81 estabelecida à Rua Antonio Dibi Mussi, 473, Centro, Florianópolis (SC), 
CEP 88.015-110, representada pelo Senhor Marcelo Firmino Vaz (Superintendente Executivo).  
 
3. DO VALOR E DO PAGAMENTO 
3.1 O Município concederá ao CIEE/SC uma contribuição institucional no valor de R$ 42,00 (quarenta e 
dois reais) por estudante/mês que estiver realizando estágio em suas dependências, ao abrigo desta 
contratação, para ressarcimento das despesas com a implementação e operacionalização do estágio. 
3.2 O Município de Ascurra/SC estima a operacionalização de até 25 (vinte e cinco) vagas/bolsas de 
estágio. A oferta do número vagas/bolsas de estágio será variável, conforme necessidade da 
CONTRATANTE, limitando-se ao número de 30 (trinta) vagas/bolsas, computando-se num valor anual 
máximo estimado de R$ 15.120,00 (quinze mil cento e vinte reais). Apesar disso, somente serão 
pagos valores de vagas de estágios ocupadas. 
3.3 Os pagamentos serão efetuados mensalmente, conforme a quantidade de estudantes que estiverem 
realizando o estágio nas repartições públicas deste Município, devendo a contratada emitir nota fiscal, 
acompanhada de relatório de estagiários contratados, e encaminhar para o Setor de Compras e 
Licitações, para pagamento em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega e recebimento da nota. 
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do 
exercício de 2022: 
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DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2022  166 03 001 2002 333900000000000 3339039990000000 010000000 

 
5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
5.1 Considerando que a lei nº. 11.788/78, que disciplina o estágio de estudantes, autoriza em seu art. 9º, 
todos os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer do Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a oferecerem vagas de estágio, desde que 
devidamente cumpridas as exigências legais.  
5.2 Ademais, corroborando, o estágio tem por finalidade complementar a formação do estudante por meio 
de atividades práticas. Desse modo, o estudante tem a possibilidade de concretizar os ensinamentos 
teóricos recebidos na instituição de ensino, preparando-se para o ingresso no mercado de trabalho. 
5.3 Portanto, o presente Processo de Dispensa de Licitação está amparado na Lei nº 11.788/08, a qual 
possibilita, em seu art. 5º, que as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a serviços de 
agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico 
apropriado, bem como, encontra respaldo na fundamentação legal no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 
8.666/93 e alterações, o qual dispõe que:  
 

Art. 24.  É dispensável a licitação: 
[...] 
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde 
que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não 
tenha fins lucrativos. 

 
5.4 Fundamentada, portanto, a contratação. 
 
6. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR  
6.1 A instituição fornecedora foi escolhida por ser tradicional, com idoneidade e inquestionável reputação 
ético-profissional, qualificada para a realização do objeto proposto e que mantém preços compatíveis com 
o praticado no mercado regional. 
6.2 Importante agora analisar os requisitos para a dispensa de licitação da contratação destes serviços 
previstos no Art. 24, inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93, conforme se lê:  
 

Art. 24. É dispensável a licitação:  
[...] XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou 
de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada 
detenha inquestionável reputação éticoprofissional e não tenha fins lucrativos; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 
 

6.3 Em primeira análise, os requisitos legais para a contratação direta com base no dispositivo legal supra 
transcrito se restringem a:  
 

1) que a instituição seja brasileira;  
2) incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, ensino ou 
desenvolvimento institucional, ou, ainda, à recuperação social do preso;  
3) detentora de inquestionável reputação ético profissional;  
4) sem fins lucrativos.  

 
6.4 No entanto, o Tribunal de Contas da União (TCU) formulou entendimento de que, além de preencher 
os requisitos impostos pelo dispositivo legal da Lei de Licitações, o objeto do correspondente contrato 
deve ter estreita correlação com as atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional 
especificadas no estatuto da entidade prestadora de serviços, sempre observando a razoabilidade dos 
valores cotados. É o que dispõe a Súmula 250 do TCU: 
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A contratação de instituição sem fins lucrativos, com dispensa de licitação, com 
fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93, somente é admitida nas 
hipóteses em que houver nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a 
natureza da instituição e o objeto contratado, além de comprovada a 
compatibilidade com os preços de mercado. (Grifou-se). 

 
6.5 Assim sendo, de acordo com o Estatuto Social do Centro de Integração Empresa-Escola do Estado de 
Santa Catarina – CIEE/SC, verifica-se que:  
 

I. É uma instituição brasileira;  
II. É uma entidade civil sem fins lucrativos;  
III. E que na consecução dos seus objetivos ―promover a realização de estudos e 
pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação 
de conhecimentos científicos e técnicos relativos à educação‖. Art. 4º, II, 
Estatuto. 

 
6.6 Ademais, o instituto CIEE/SC possui notória inquestionável reputação ético-profissional. Corrobora o 
atestado de capacidade técnica, fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Diante de 
todo o exposto, conclui-se que o CIEE/SC poderá ser contratado através de dispensa de licitação, uma 
vez que satisfez todos os requisitos necessários para a concretização do convênio. 
 
7. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
7.1 O Município de Ascurra, visando destinar o preenchimento de até 30 (trinta) vagas para realização de 
estágio junto à Administração municipal com intuito de propiciar complementação de ensino e da 
aprendizagem aos estudantes, constituindo-se em um instrumento de integração entre teoria e prática, 
além do aperfeiçoamento técnico, científico e de relacionamento humano e, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a integração ao mercado de trabalho e a formação para o trabalho de 
acordo com a Lei nº. 11.788/08 e Lei nº. 9.394/96, resolve contratar a instituição CIEE/SC para 
operacionalizar programa de estágio. 
7.2 Será realizado a remuneração à instituição pela coordenação e gestão dos estagiários o valor de R$ 
42,00 (quarenta e dois reais) por estagiário efetivamente contratado. Para garantir que trata-se de preço 
de mercado, o Município buscou orçamento junto a outras empresas do ramo, sendo que os outros preços 
se demonstraram superiores ao preço ofertado pelo CIEE/SC. Além disso, verificou-se junto a outros 
Municípios que contrataram o CIEE/SC para a mesma finalidade para fins de verificação dos preços 
aplicados, tais como Mondaí/SC (Dispensa 23/2017) e Descanso/SC (Dispensa 10/2018), dos quais extrai-
se que o preço ofertado permanece o mesmo que aplicado nestes procedimentos, ainda que antigos.  
7.3 Desta forma, diante das peculiaridades observadas, sendo uma Instituição de Ensino, de Direito 
Privado e sem fins lucrativos, torna-se dispensável a licitação, conforme dispõe o Artigo 24, Inciso XIII da 
Lei Federal n.º 8.666/1993. 
 
8. DA VIGÊNCIA 
8.1 O contrato firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se com sua assinatura, 
podendo ser prorrogado pelo período previsto na Lei 8.666/93. Caso haja reajuste, o índice a ser utilizado 
será o do INPC. 
 
Ascurra, 18 de maio de 2022. 
 
Comissão de Licitação (equipe técnica): 
 

 
JULIANA FISTAROL 

Presidente 
 
 

YAGO MATHEUS STEDILE DE MELLO 
Secretário 

 
ALAN RAFAEL MOSER 

Membro 
 
 

CAROLINA BADALOTTI FIAMONCINI  
Membro 
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RECONHEÇO a presente dispensa de licitação à realização do objeto supra mencionado com o CENTRO 
DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE SANTA CATARINA – CIEE/SC, com fundamento no inciso 
XIII, do art. 24, da Lei n. 8.666/1993 e nos fatos e fundamentos de direitos expostos neste Processo de 
Dispensa de Licitação. 
 
E, com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO a presente 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
 
Ascurra, 18 de maio de 2022. 
 

 
LEANDRO CHIARELLI 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 
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ANEXO I 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 59/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto deste termo de referência a contratação do Centro de Integração Empresa-Escola de 
Santa Catarina – CIEE/SC para a prestação de serviços continuados de agente de integração, para 
operacionalizar, mediante oferta de vagas de estágio, conforme a seleção de alunos regularmente 
matriculados e com frequência em cursos de nível médio, técnico profissionalizante e nível superior, nos 
termos da Lei 11.788/2008, conforme especificações previstas na proposta apresentada bem como no 
termo de referência (Anexo I). 
1.2 A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a Instituição de Ensino, a 
parte concedente e o aluno/estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de 
compromisso, ser compatível com às atividades escolares e não ultrapassar:  
I – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais para os alunos de ensino superior; 
II – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais para os demais. 
1.3 O Poder Público Municipal possui autorização para contratar até 20% (vinte por cento) de estagiários 
do total de servidores (considerando servidores efetivos e cargos comissionados). A distribuição das 
vagas fica estabelecida nos seguintes termos percentuais: 
I – Fica assegurado aos estudantes do nível superior o percentual de 50% (cinquenta por cento) das 
vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.  
II – Fica assegurado aos alunos do ensino técnico o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas 
oferecidas pela parte concedente do estágio.  
III - Fica assegurado aos alunos de ensino médio o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas 
oferecidas pela parte concedente do estágio.  
IV - Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas 
oferecidas pela parte concedente do estágio.  
1.4 O valor mensal da bolsa-auxílio para o estágio de 06 (seis) horas diárias corresponderá a 210 UFMs – 
Unidade Fiscal Municipal para os alunos de nível superior e 180 UFMs aos demais níveis, sendo que para 
04 (quatro) horas corresponderá a 140 UFMs – Unidade Fiscal Municipal para os alunos de nível superior 
e 120 UFMs aos demais níveis. Além disso, os estagiários perceberão vale-transporte correspondente a 
35 UFMs – Unidade Fiscal Municipal, para todos os estudantes (vide Lei Municipal 1509/2018). O valor da 
UFM está estabelecido atualmente em R$ 4,06, conforme Decreto Municipal n. 4168/2022, sendo 
atualizado todo início de ano. A responsabilidade do pagamento dos estagiários cabe ao Município, 
contudo, a contratada deverá disponibilizar seguro de vida para cada estagiário. 
 
2. CONTRATADA 
2.1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE SANTA CATARINA – CIEE/SC, inscrita no 
CNPJ sob nº 04.310.564/0001-81 estabelecida à Rua Antonio Dibi Mussi, 473, Centro, Florianópolis (SC), 
CEP 88.015-110, representada pelo Senhor Marcelo Firmino Vaz (Superintendente Executivo). 
 
3. DO VALOR E DO PAGAMENTO 
3.1 O Município concederá ao CIEE/SC uma contribuição institucional no valor de R$ 42,00 (quarenta e 
dois reais) por estudante/mês que estiver realizando estágio em suas dependências, ao abrigo desta 
contratação, para ressarcimento das despesas com a implementação e operacionalização do estágio. 
3.2 O Município de Ascurra/SC estima a operacionalização de até 25 (vinte e cinco) vagas/bolsas de 
estágio. A oferta do número vagas/bolsas de estágio será variável, conforme necessidade da 
CONTRATANTE, limitando-se ao número de 30 (trinta) vagas/bolsas, computando-se num valor anual 
máximo estimado de R$ 15.120,00 (quinze mil cento e vinte reais). Apesar disso, somente serão 
pagos valores de vagas de estágios ocupadas. 
3.3 Os pagamentos serão efetuados mensalmente, conforme a quantidade de estudantes que estiverem 
realizando o estágio nas repartições públicas deste Município, devendo a contratada emitir nota fiscal, 
acompanhada de relatório de estagiários contratados, e encaminhar para o Setor de Compras e 
Licitações, para pagamento em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega e recebimento da nota. 
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 As despesas decorrentes deste processo correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias do 
exercício de 2022: 
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DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2022  166 03 001 2002 333900000000000 3339039990000000 010000000 

 
5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
5.1 Considerando que a lei nº. 11.788/78, que disciplina o estágio de estudantes, autoriza em seu art. 9º, 
todos os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer do Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a oferecerem vagas de estágio, desde que 
devidamente cumpridas as exigências legais.  
5.2 Ademais, corroborando, o estágio tem por finalidade complementar a formação do estudante por meio 
de atividades práticas. Desse modo, o estudante tem a possibilidade de concretizar os ensinamentos 
teóricos recebidos na instituição de ensino, preparando-se para o ingresso no mercado de trabalho. 
5.3 Portanto, o presente Processo de Dispensa de Licitação está amparado na Lei nº 11.788/08, a qual 
possibilita, em seu art. 5º, que as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a serviços de 
agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico 
apropriado, bem como, encontra respaldo na fundamentação legal no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 
8.666/93 e alterações, o qual dispõe que:  
 

Art. 24.  É dispensável a licitação: 
[...] 
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde 
que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não 
tenha fins lucrativos. 

 
5.4 Fundamentada, portanto, a contratação. 
 
6. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
6.1 A instituição fornecedora foi escolhida por ser tradicional, com idoneidade e inquestionável reputação 
ético-profissional, qualificada para a realização do objeto proposto e que mantém preços compatíveis com 
o praticado no mercado regional. 
6.2 Importante agora analisar os requisitos para a dispensa de licitação da contratação destes serviços 
previstos no Art. 24, inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93, conforme se lê:  
 

Art. 24. É dispensável a licitação:  
[...] XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou 
de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada 
detenha inquestionável reputação éticoprofissional e não tenha fins lucrativos; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 
 

6.3 Em primeira análise, os requisitos legais para a contratação direta com base no dispositivo legal supra 
transcrito se restringem a:  
 

1) que a instituição seja brasileira;  
2) incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, ensino ou 
desenvolvimento institucional, ou, ainda, à recuperação social do preso;  
3) detentora de inquestionável reputação ético profissional;  
4) sem fins lucrativos.  

 
6.4 No entanto, o Tribunal de Contas da União (TCU) formulou entendimento de que, além de preencher 
os requisitos impostos pelo dispositivo legal da Lei de Licitações, o objeto do correspondente contrato 
deve ter estreita correlação com as atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional 
especificadas no estatuto da entidade prestadora de serviços, sempre observando a razoabilidade dos 
valores cotados. É o que dispõe a Súmula 250 do TCU: 
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A contratação de instituição sem fins lucrativos, com dispensa de licitação, com 
fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93, somente é admitida nas 
hipóteses em que houver nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a 
natureza da instituição e o objeto contratado, além de comprovada a 
compatibilidade com os preços de mercado. (Grifou-se). 

 
6.5 Assim sendo, de acordo com o Estatuto Social do Centro de Integração Empresa-Escola do Estado de 
Santa Catarina – CIEE/SC, verifica-se que:  
 

I. É uma instituição brasileira;  
II. É uma entidade civil sem fins lucrativos;  
III. E que na consecução dos seus objetivos ―promover a realização de estudos e 
pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação 
de conhecimentos científicos e técnicos relativos à educação‖. Art. 4º, II, 
Estatuto. 

 
6.6 Ademais, o instituto CIEE/SC possui notória inquestionável reputação ético-profissional. Corrobora o 
atestado de capacidade técnica, fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Diante de 
todo o exposto, conclui-se que o CIEE/SC poderá ser contratado através de dispensa de licitação, uma 
vez que satisfez todos os requisitos necessários para a concretização do convênio. 
 
7. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
7.1 O Município de Ascurra, visando destinar o preenchimento de até 30 (trinta) vagas para realização de 
estágio junto à Administração municipal com intuito de propiciar complementação de ensino e da 
aprendizagem aos estudantes, constituindo-se em um instrumento de integração entre teoria e prática, 
além do aperfeiçoamento técnico, científico e de relacionamento humano e, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a integração ao mercado de trabalho e a formação para o trabalho de 
acordo com a Lei nº. 11.788/08 e Lei nº. 9.394/96, resolve contratar a instituição CIEE/SC para 
operacionalizar programa de estágio. 
7.2 Será realizado a remuneração à instituição pela coordenação e gestão dos estagiários o valor de R$ 
42,00 (quarenta e dois reais) por estagiário efetivamente contratado. Para garantir que trata-se de preço 
de mercado, o Município buscou orçamento junto a outras empresas do ramo, sendo que os outros preços 
se demonstraram superiores ao preço ofertado pelo CIEE/SC. Além disso, verificou-se junto a outros 
Municípios que contrataram o CIEE/SC para a mesma finalidade para fins de verificação dos preços 
aplicados, tais como Mondaí/SC (Dispensa 23/2017) e Descanso/SC (Dispensa 10/2018), dos quais extrai-
se que o preço ofertado permanece o mesmo que aplicado nestes procedimentos, ainda que antigos.  
7.3 Desta forma, diante das peculiaridades observadas, sendo uma Instituição de Ensino, de Direito 
Privado e sem fins lucrativos, torna-se dispensável a licitação, conforme dispõe o Artigo 24, Inciso XIII da 
Lei Federal n.º 8.666/1993. 
 
8. DA VIGÊNCIA 
8.1 O contrato firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se com sua assinatura, 
podendo ser prorrogado pelo período previsto na Lei 8.666/93. Caso haja reajuste, o índice a ser utilizado 
será o do INPC. 
 
Ascurra, 18 de maio de 2022. 
  

 
LEANDRO CHIARELLI 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 
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ANEXO II 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 59/2022 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. __/2022 
                                                                           
                                                                           
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ASCURRA, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº. 83.102.772/0001-64, com sede à Rua Benjamim Constant, 221, Centro, nesta Cidade, neste ato, 
representada pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças, Sr. LEANDRO CHIARELLI, 
doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE. 
 
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE SANTA CATARINA – CIEE/SC, 
inscrita no CNPJ sob nº 04.310.564/0001-81 estabelecida à Rua Antonio Dibi Mussi, 473, Centro, 
Florianópolis (SC), CEP 88.015-110, representada pelo Senhor MARCELO FIRMINO VAZ 
(Superintendente Executivo). 
 
Resolvem de comum acordo, celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços advindo do edital 
de Dispensa de Licitação n. 59/2022, de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
supervenientes às Licitações e Contratos da Administração Pública, cumprindo as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 O presente instrumento está fundamentado no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93. As demais 
justificativas encontram-se previstas no edital de Dispensa de Licitação e seus anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  – DO OBJETO  
2.1 Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços continuados de agente de integração, para 
operacionalizar, mediante oferta de vagas de estágio, conforme a seleção de alunos regularmente 
matriculados e com frequência em cursos de nível médio, técnico profissionalizante e nível superior, nos 
termos da Lei 11.788/2008, conforme especificações previstas na proposta apresentada bem como no 
termo de referência (Anexo I). 
2.2 A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a Instituição de Ensino, a 
parte concedente e o aluno/estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de 
compromisso, ser compatível com às atividades escolares e não ultrapassar:  
I – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais para os alunos de ensino superior; 
II – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais para os demais. 
1.3 O Poder Público Municipal possui autorização para contratar até 20% (vinte por cento) de estagiários 
do total de servidores (considerando servidores efetivos e cargos comissionados). A distribuição das 
vagas fica estabelecida nos seguintes termos percentuais: 
I – Fica assegurado aos estudantes do nível superior o percentual de 50% (cinquenta por cento) das 
vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.  
II – Fica assegurado aos alunos do ensino técnico o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas 
oferecidas pela parte concedente do estágio.  
III - Fica assegurado aos alunos de ensino médio o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas 
oferecidas pela parte concedente do estágio.  
IV - Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas 
oferecidas pela parte concedente do estágio.  
2.4 O valor mensal da bolsa-auxílio para o estágio de 06 (seis) horas diárias corresponderá a 210 UFMs – 
Unidade Fiscal Municipal para os alunos de nível superior e 180 UFMs aos demais níveis, sendo que para 
04 (quatro) horas corresponderá a 140 UFMs – Unidade Fiscal Municipal para os alunos de nível superior 
e 120 UFMs aos demais níveis. Além disso, os estagiários perceberão vale-transporte correspondente a 
35 UFMs – Unidade Fiscal Municipal, para todos os estudantes (vide Lei Municipal 1509/2018). O valor da 
UFM está estabelecido atualmente em R$ 4,06, conforme Decreto Municipal n. 4168/2022, sendo 
atualizado todo início de ano. A responsabilidade do pagamento dos estagiários cabe ao Município, 
contudo, a contratada deverá disponibilizar seguro de vida para cada estagiário. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1 O Município concederá ao CIEE/SC uma contribuição institucional no valor de R$ 42,00 (quarenta e 
dois reais) por estudante/mês que estiver realizando estágio em suas dependências, ao abrigo desta 
contratação, para ressarcimento das despesas com a implementação e operacionalização do estágio. 
3.2 O Município de Ascurra/SC estima a operacionalização de até 25 (vinte e cinco) vagas/bolsas de 
estágio. A oferta do número vagas/bolsas de estágio será variável, conforme necessidade da 
CONTRATANTE, limitando-se ao número de 30 (trinta) vagas/bolsas, computando-se num valor anual 
máximo estimado de R$ 15.120,00 (quinze mil cento e vinte reais). Apesar disso, somente serão 
pagos valores de vagas de estágios ocupadas. 
3.3 Os pagamentos serão efetuados mensalmente, conforme a quantidade de estudantes que estiverem 
realizando o estágio nas repartições públicas deste Município, devendo a contratada emitir nota fiscal, 
acompanhada de relatório de estagiários contratados, e encaminhar para o Setor de Compras e 
Licitações, para pagamento em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega e recebimento da nota. 
3.4 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do 
exercício de 2022: 
 

DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2022  166 03 001 2002 333900000000000 3339039990000000 010000000 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES 
4.1 São obrigações da CONTRATADA: 
4.1.1 Manter convênios específicos com instituições de ensino, reconhecidas pelo Ministério da Educação 
e Cultura, que apresentem as condições exigidas para a caracterização e definição do estágio de seus 
alunos, indicando-lhes as possibilidades de estágio (áreas e número de vagas), adotando com presteza os 
procedimentos administrativos para sua realização. 
4.1.2 Conferir, no recrutamento, se a condição do estudante/candidato a estágio está de acordo com os 
requisitos exigidos nas normas legais e regulamentares pertinentes. 
4.1.3 Lavrar Termo de Compromisso a ser assinado pelo CONTRATANTE, pela instituição de ensino e 
pelo estagiário, observando-se as exigências contidas nas normas legais e regulamentares pertinentes; 
4.1.4 Fazer o seguro contra Acidentes Pessoais em favor do estagiário, informando o número da apólice e 
o nome da companhia seguradora no contrato de prestação de serviços. 
4.1.5 Comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a previsão de encerramento dos Termos de 
Compromisso para fins de análise da pertinência da renovação. 
4.1.6 Manter o CONTRATANTE informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso 
normal do Contrato, inclusive se o estagiário continua cumprindo os requisitos para a realização do 
estágio. 
4.1.7 Elaborar, no máximo a cada 06 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatório estagiário, 
para encaminhamento a instituição de ensino, bem corno outras informações pertinentes ao 
desenvolvimento do estágio, quando demandado. 
4.1.8 Providenciar desligamento ou substituição do estagiário, mediante o interesse e a conveniência do 
CONTRATANTE. 
4.1.9 Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
4.1.10 Promover em um prazo máximo de quinze dias a elaboração do contrato de todos os estudantes 
que participam do programa de estágio do CONTRATANTE. 
4.1.11 Observar que a quantidade parcial ou total de estagiários, bem como o valor da bolsa de estágio 
poderão ser alterados no interesse do serviço e a critério do CONTRATANTE, nos limites fixados em leis e 
decretos municipais. 
4.1.12 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATANTE. 
4.1.13 Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no contrato. 
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4.2 São Obrigações da CONTRATANTE: 
4.2.1 Recrutar, pré-selecionar e encaminhar os estudantes candidatos a estágio, de acordo com o perfil 
das áreas de interesse. 
4.2.2 Informar aos estagiários sobre os documentos e providências necessários a efetivação do Termo de 
Compromisso de Estágio, sobre os deveres, direitos e obrigações. 
4.2.3 Informar a CONTRATADA os estudantes selecionados, com informações sobre a data do início do 
estágio, horário, duração e valor da bolsa de estágio. 
4.2.4 Realizar o pagamento do bolsa auxílio e auxílio transporte aos estagiários. 
4.2.5 Lavrar Termo de Compromisso de Estágio — TCE, juntamente ao Agente de Integração, pela 
instituição de Ensino e pelo Estagiário, observando-se as exigências contidas nas normas legais e 
regulamentares pertinentes. 
4.2.6 Coordenar, acompanhar e avaliar a execução do Programa de Estágio. 
4.2.7 Acompanhar a frequência mensal dos estagiários. 
4.2.8 Comunicar ao Agente de Integração os estagiários desligados antecipadamente. 
4.2.9 Fornecer aos estagiários, quando solicitado, declaração de estágio. 
4.2.10 Reduzir a jornada de trabalho dos estagiários nos períodos de avaliação previamente informados 
pelos estagiários. 
4.2.11 Efetuar o (s) pagamento (s) seguindo os prazos e condições estabelecidas neste Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 
5.1 O CONTRATANTE reserva-se o direito de uso das seguintes prerrogativas, naquilo que for pertinente 
a este Contrato: 
I - modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os 
direitos do CONTRATADO; 
II - rescindi-lo unilateralmente, nos casos especificados no inciso I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 
8.666/93; 
III - fiscalizar-lhe a execução; 
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
6.1 Nenhuma alteração contratual será efetuada sem a autorização das partes, cabendo modificar, 
adicionar, retificar ou excluir termos deste instrumento, desde que em consonância com os objetivos 
estabelecidos, mediante termo aditivo competente e de conformidade com a legislação vigente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
7.1 Caso ou quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal 
8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 
I - devolução de garantia; 
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
III - pagamento do custo da desmobilização. 
7.2 A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 ensejará a rescisão do 
contrato: 
a) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa; 
b) Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por escrito, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
c) Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser rescindido 
ou suspenso. Tendo a CONTRATADA o prazo legal de 30 dias para aviso prévio do mesmo, que poderá 
ser feito por Correspondência Impressa ou por e-mail; 
 
CLAUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
8.1 No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir do primeiro 
dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor 
inadimplente, que não excederá a 20% (vinte por cento) do montante, que será descontado dos valores 
eventualmente devidos pelo Município de Ascurra, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 
8.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, estará o contratado sujeito às seguintes 
sanções:  
a) advertência;  
b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato; 
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c) suspensão temporária da possibilidade de participar de licitação e contratar com o Município de Ascurra 
pelo período de até 02 (dois) anos consecutivos; 
d) declaração de inidoneidade. 
8.3 Fica garantido o direito ao contraditório e ampla defesa à Licitante, em caso de aplicação de qualquer 
penalidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
8.4 As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força 
maior, ou a ausência de culpa da Licitante, devidamente comprovada perante a Entidade de Licitação. 
 
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA 
10.1 O contrato firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se com sua 
assinatura, podendo ser prorrogado pelo período previsto na Lei 8.666/93. Caso haja reajuste, o índice a 
ser utilizado será o do INPC. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  
11.1 Fica designada como fiscal do contrato a servidora Carolina Badalotti Fiamoncini. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO E PUBLICAÇÃO    
12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Ascurra, independente de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Contrato. 
12.2 A publicação resumida do presente instrumento na imprensa oficial, condição indispensável para sua 
eficácia, caberá ao Município de Ascurra, sendo realizado de conformidade com o que disciplina o art.61, 
parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
E, por estarem de acordo, assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 
 
Ascurra, __ de maio de 2022. 

 
 
 

LEANDRO CHIARELLI 
Secretário Municipal de Administração e 

Finanças 
Contratante 

MARCELO FIRMINO VAZ  
Superintendente Executivo  

Contratada 

 
 


