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TERMO DE CONVENIO N.º 13/2018 
PROCESSO Nº 3517/2017 
 

TERMO DE COLABORAÇÃO, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 
IÚNA-ES E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 
ESPIRITO SANTO – CIEE, NOS SEGUINTES TERMOS. 

 
Por este instrumento da Parceria, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNA-ES, pessoa jurídica de direito 
público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 27.167.394/0001-23, com sede à Rua 
Desembargador Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, lúna/ES, neste ato representado pelo Sr. 
WELITON VIRGILIO PEREIRA, brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF nº 998.381.257-68 
e RG nº 11.639.8, residente na Rodovia ES, nº 185, Barra da Boa Sorte, Nossa Senhora das Graças, 
Iúna/ES, CEP: 29.390-000, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado o CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE, pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 01.219.199/0001-06, com sede na Avenida Princesa Isabel, nº 
629, 2º andar, centro, Vitória/ES, cep: 29.010-904, telefone: (28)3546-2133, (28)99946-4666, 
endereço eletrônico: vitor.aguiar@ciee-es.org.br, vendanova@ciee-es.org.br, maria.botacim@ciee-
es.org.br, neste ato representada por sua gerente executiva, Sr. JOSSYL CESAR NADER, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador do CPF nº 567.455.675-04 e RG nº 116.017 ES, residente 
na Rua Joaquim Lírio, nº 85 Apart. 1001 – Praia do canto – Vitória/ES CEP: 29055-460, com fulcro no 
art. 116 da Lei 8.666/93, firmam o presente sujeitando-se os participes à Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, no que for aplicável, e as seguintes cláusulas reciprocamente aceitas, doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente termo de convenio que se regerá pelas 
cláusulas e condições seguintes: 
 
01 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1. Constitui objeto deste convenio o desenvolvimento de atividades conjuntas para a 
operacionalização de programa estágio, através de Agente de Integração, visando o encaminhamento 
de estudantes para preenchimento de vagas em diversos campos de estágios a serem disponibilizadas 
pela Prefeitura Municipal de Iúna (PMI), assim como o completo gerenciamento e o acompanhamento 
dos referidos programas de estágio, que deverão estar e, total acordo com a lei Federal nº 
1.1788/2008, ser de interesse curricular e ser desenvolvido ao longo do curso, no qual permitirá ao 
estudante receber uma capacitação pratica para tornar-se um futuro profissional, na linha de sua 
formação, vivenciando situações reais de vida e trabalho, conforme especificações e anexos contidos 
no processo administrativo que deu origem a esta contratação e que passa a ser parte integrante deste 
contrato. 
1.2. A PMI promoverá a realização de estagio a estudantes de ensino superior e pós-graduação e 
concessão de bolsa de estágio. 
1.3. Fazem parte integrante do presente Contrato para todos os efeitos legais, A PROPOSTA DE 
PARCERIA do CIEE apresentada em 26 de janeiro de 2017, sob processo administrativo nº 0763/2017, 
anexo aos autos do processo nº 0792/2017. 
 
02 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROGRAMA DE ESTÁGIO:  
2.1. O estágio se dará nas dependências da PMI, conforme Termo de Compromisso a ser firmado com 
o estagiário, e que passará a fazer parte deste contrato.  
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2.2. A definição do período de estagio leva em consideração o currículo do curso, o calendário escolar 
e a prorrogação da unidade organizacional que recebe o estagiário, observando o período mínimo de 
06 (seis) meses até 02 (dois) anos, desde que o estagiário mantenha condição de estudante, 
regularmente matriculado e desde que esteja frequentando, efetivamente, curso de ensino superior 
ou de pós-graduação vinculado a estrutura do ensino público ou particular. 
2.3. Somente poderão ser aceitos estudantes de cursos cujas áreas estejam relacionadas diretamente 
com as atividades, programas, planos e projetos desenvolvidos pela PMI. 
2.4. O estágio não gerará qualquer vínculo empregatício com a PMI, nos termos do art. 3º da lei 11.788 
de 25/09/2008, e art. 4º da portaria nº 8 de 23/01/2001, do Ministério do Planejamento Orçamento e 
Gestão. 
2.5. O estágio será realizado com ônus para a PMI, a título de bolsa de estágio, quando o estagiário 
receberá do Município de Iúna o valor equivalente a: 
I – R$ 600,00 (seiscentos reais), na modalidade de Estágio de Graduação; 
II – R$ 800,00 (oitocentos reais), na modalidade de Estágio de Pós-Graduação. 
2.6. Será considerado para efeito de cálculo de pagamento de bolsa auxilio, além da proporcionalidade 
da jornada a que estiver submetido o estagiário, a frequência mensal, deduzindo-se os dias de 
ausências injustificadas da parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências 
justificadas e saídas antecipadas.  
2.7. Quando as despesas previstas no item 2.5 forem suportadas pela PMI, a admissão ao estágio 
sempre estará condicionada à prévia e suficiente dotação orçamentaria constante do orçamento da 
Cia. 
 
03- CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINCANCEIROS E SE SUA TRANSFERENCIA:  
3.1. O valor total máximo de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente 
contrato é de R$38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais), correspondente ao valor referente 
ao número máximo estimado de 59 (cinquenta e nove) vagas para estagiários por mês.  
3.2. A PMI repassará ao CIEE a importância mensal de R$40,00 (quarenta reais), por cada estagiário. 
3.3. As despesas decorrentes do objeto desta contratação correrão à conta da dotação orçamentaria: 
050001.0412200502.020.33903600000 – Ficha 054; 050001.0412200502.020.33903900000 – Ficha 
055; 080001.1212200502.020.33903600000 – Ficha 145; 080001.1212200502.020.33903900000 – 
Ficha 146. 
3.4. Conforme Plano de Trabalho, os recursos previstos nesta cláusula deverão ser aplicados nas 
despesas necessárias à realização do contrato, equivalentes ao seguro de acidentes pessoais dos 
estagiários, energia, pessoal, postagem, material de expediente, tributos, demais custos operacionais 
e outras despesas afetas à execução do contrato, como aqueles referentes ao recrutamento e seleção 
de estudantes e ao acompanhamento do estágio. 
3.5. O pagamento será efetuado mediante apresentação de carta fatura emitida pelo CIEE-ES, estando 
condicionado o pagamento, ao cumprimento da clausula 6.1., alínea “a”. 
 
04 - CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO: 
4.1. O presente contrato vigorará por 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua publicação 
na Imprensa oficial do Estado do Espirito Santo, admitindo-se prorrogações do prazo convencionado, 
mediante acordo entre as partes e formalização através de Termo Aditivo. 
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05 - CLÁUSULA QUINTA – DO ESTAGIÁRIO:  
5.1. O estudante para se candidatar à condição de estagiário, deverá estar regularmente matriculado 
e frequentando curso de nível superior ou de pós-graduação, desde que esteja incluso no Projeto 
Político Pedagógico (PPC). 
5.2. A jornada de atividades do estagiário estender-se-á de segunda a sexta-feira, e terá carga horária 
de no mínimo 04 (quatro) horas diárias, compatível com o horário escolar. 
5.3. O estagiário obrigar-se-á, mediante assinatura do Termo de Compromisso, a cumprir as condições 
estabelecidas para o estágio, bem como as normas de trabalho da PMI, especialmente as que 
resguardem a manutenção do sigilo sobre informações a que tiver acesso em razão do estágio. 
5.4. Será procedida a avaliação do estágio por meio de relatórios próprios, fornecidos pelo CIEE e 
devidamente visados pela Instituição de Ensino, durante o período de estágio. 
5.5. O desligamento e a substituição do estagiário dar-se-á segundo o interesse e a conveniência da 
PMI, assim como nas seguintes hipóteses: 
a) automaticamente, ao termino do estágio; 
b) a qualquer tempo, segundo interesse da PMI; 
c) após decorrida a terça parte do tempo previsto para duração do estágio, se comprovada a 
insuficiência na avaliação do desempenho do estagiário; 
d) a pedido do estagiário; 
e) em decorrência do descumprimento de qualquer obrigação assumida no Termo de Compromisso; 
f) pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias, consecutivos ou não, no 
período de um mês, ou por trinta dias durante o período de estágio; 
g) pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o estagiário; 
h) pela conclusão do ensino superior ou pós-graduação; 
i) pela disponibilidade de recursos orçamentários para a continuidade do pagamento da bolsa estágio; 
5.6. A Declaração ou Certificado de estágio será expedido exclusivamente pela PMI, por intermédio do 
setor de Recursos Humanos. 
5.7. Não será expedido Certificado de Estagio na hipótese em que o estagiário não obtiver 
aproveitamento satisfatório. 
 
06 - CLÁUSULA SEXTA – DOS COMPROMISSOS DO CIEE:  
6.1. O CIEE COMPROMETE-SE A: 
a) Registrar a ata de Assembleia de Constituição e posse de diretoria, junto ao cartório competente, a 
fim de regularizar e publicitar a representatividade, condição indispensável para sua validade plena 
perante terceiros. 
b) Manter convênios com as instituições de Ensino, contendo as condições exigidas em legislação 
própria para a caracterização dos estágios de seus alunos; 
c) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, que deverá ser previamente aprovada 
pela PMI, incluindo: 

I. – Termo de Compromisso de Estágio – TCE entre a PMI e o estudante, com interveniência e 
assinatura da instituição de ensino; 
II. – Providenciar a efetivação de seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários; 

d) Informar ao estagiário os procedimentos legais a serem efetuados para a sua contratação; 
e) Acompanhar a realização do estágio junto a PMI, sendo responsável pelas seguintes ações: 

I. – controle da quantidade de estagiários por supervisor, segundo a legislação vigente; 
II. – recebimento e envio dos relatórios semestrais de atividades do estagiário; 
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f) Solicitar por ocasião do desligamento do estagiário, ao monitor do estagiário, Termo de Realização 
de Estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas e dos períodos; 
g) Providenciar quaisquer outros relatórios e/ou documentos necessários, requeridos pelas 
instituições de Ensino ou órgão de fiscalização, em tempo hábil; 
h) Confirmar a formalização do processo de contratação do estagiário, enviando à PMI uma listagem 
contendo os nomes dos estagiários, responsabilizando-se pela informação do recebimento das vias do 
Termo de Compromisso de Estágio devidamente assinados; 
i) Substituir estagiário cujo contrato tenha sido rescindido, qualquer que seja o motivo, no prazo de 
até 30 (trinta) dias após a admissão deste; 
j) Manter em arquivo e à disposição da PMI e da fiscalização os documentos que comprovem a relação 
de estágio; 
k) Executar o plano de trabalho definido pela PMI, mantendo contratos específicos com as instituições 
de ensino, contendo as condições exigidas para caracterização e a definição do estágio de seus alunos; 
l) Obter da PMI a identificação e características dos locais de execução dos estágios, de acordo com as 
vagas do campo de estagio informadas; 
m) Encaminhar à PMI os estudantes cadastrados, interessados e selecionados mediante prévio 
processo seletivo conforme detalhamento no item 02 e 6.2; 
n) Contratar e manter na vigência do presente contrato uma apólice coletiva de seguro contra 
acidentes pessoais, da qual figure a PMI como sub-estipulante em favor do grupo de estágios 
encaminhados; 
o) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades e a elaboração do relatório final de 
estagio; 
p) Disponibilizar, na modalidade presencial, oficinas de capacitação para os estagiários; 
q) Elaborar semestralmente para todos os estagiários, os relatórios de atividades circunstanciados, 
dando vista obrigatória dos referidos documentos aos respectivos estagiários; 
r) Examinar e dirimir dúvida relacionada com o estágio; 
s) Cumprir rigorosamente os regimentos e clausulas no que lhe couber; 
t) Cumprir a disposição legal de não possuir em seu quadro funcional, menores de dezoito anos, em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz. (Lei nº 9.854, de 27/10/99, DOU de 28/10/99). Afirmando na assinatura 
deste que está satisfazendo plenamente estes termos. 
u) Elaborar e confeccionar a folha de pagamento da Bolsa de Complementação Educacional dos 
estagiários, creditando-as via repasse, nas respectivas contas bancárias de seus titulares (estagiários). 
 
6.2. SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS: 
6.2.1. Todos os estagiários contratados deverão estar assegurados a partir da data de início do estágio. 
A contratação do seguro é realizada e encaminhada pelo CIEE, contemplando acidente pessoal que 
tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente total ou parcial do segurado. 
 
6.3. ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO: 
6.3.1. Com o intuito de aperfeiçoar e garantir a qualidade do programa de estágio a CONTRATADA 
deverá desenvolver as seguintes ações: 
* Acompanhamento dos Relatórios de Atividades, Desempenho e Acompanhamento de Estágio. 
* Comunicação dos estagiários com documentação pendente; 
* Verificação da frequência escolar dos estagiários contratados; 
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* Comunicação prévia do termino de vigência dos contratos de estágio; 
* Acompanhamento “in loco”, com relatório para a concedente; 
* Atendimento personalizado com consultores esternos para visitas a PMI; 
* Atendimento individual aos estagiários realizados pela equipe técnica, pessoalmente na sede do CIEE 
ou via telemarketing/Portal, durante toda vigência do contrato. 
 
07 - CLÁUSULA SÉTIMA – DOS COMPROMISSOS DA CONCEDENTE (PMI):  
7.1. A PMI SE COMPROMETE A: 
a) Efetuar a transferência de recursos ao CIEE, conforme estabelecido neste instrumento; 
b) Ofertar campo de estágio atendendo as condições definidas pelas instituições de Ensino para a 
realização dos estágios, em conformidade com a lei de estágio; 
c) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estudante atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural; 
d) Receber os estudante previamente selecionados e recrutados pelo CIEE; 
e) Informar ao CIEE sobre a rescisão antecipada de qualquer Termo de Compromisso de Estágio para 
as providências necessárias de interrupção dos procedimentos; 
f) Identificar as oportunidades de estágio a serem disponibilizadas, indicando os requisitos desejados 
para o seu preenchimento; 
g) Assinar os documentos legais providenciados pelo CIEE, em tempo hábil para sua efetivação; 
h) Informar, mensalmente, o CIEE sobre a frequência do estagiário em sua área de lotação; 
i) Providenciar a publicação resumida deste instrumento de contrato no Diário Oficial “Espirito Santo”, 
como condição indispensável para sua eficácia, na forma prescrita pelo art. 61, parágrafo único, da lei 
Federal nº 8.666/93. 
j) Cumprir rigorosamente os regimentos e clausulas no que lhe couber, constante no Termo de 
Referência que é parte integrante do presente contrato. 
 
08 - CLÁUSULA OITAVA – DA REPRESENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 
8.1. A PMI exercerá a fiscalização do objeto conveniado por meio da Secretaria Municipal de Educação 
e do setor de Recursos Humanos.  
8.2. A PMI conservará a autoridade normativa e exercerá função gerencial fiscalizadora durante o 
período regulamentar da execução e prestação de contas deste contrato, ficando assegurado aos seus 
agentes qualificados o poder discricionário de reorientar as ações e de acatar ou não justificativas com 
relação às eventuais disfunções havidas na sua execução, sem prejuízo da ação das unidades de 
controle interno e externo. 
 
09 - CLÁUSULA NONA – DA DURAÇÃO DOS ESTÁGIOS:  
9.1. A definição do período de estagio levará em conta o currículo do curso, o calendário escolar e a 
prorrogação da unidade organizacional que recebe o estagiário, observando o limite mínimo de 1 (um) 
semestre e no máximo 2 (dois) anos. 
9.2. É permitida a renovação, sendo que a permanência do estagiário no órgão da PMI não poderá 
estender-se mais de 04 (quatro) semestres, conforme estabelece a lei 11.788/2008. 
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10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES: 
10.1. Havendo legislação ou fatos supervenientes que requeiram alterações, este Contrato poderá ser 
revisado e editado, mediante Termo Aditivo, com solicitação de um dos participes e consenso entre 
eles, desde que não haja alteração na natureza, finalidade e meta do objeto do presente instrumento. 
10.2. É obrigatório o aditamento do presente instrumento quando se fizer necessária a efetivação de 
alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, do prazo de vigência ou a utilização de 
recursos remanescentes do saldo do contrato. 
 
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO: 
11.1. O presente contrato extinguir-se-á pela conclusão de seu objeto ou pelo decurso de seu prazo 
de vigência, podendo ainda ser extinto por mutuo consenso. 
11.2. Qualquer dos participes poderá denunciar o presente contrato, sendo imputadas à PMI e ao CIEE 
as responsabilidades pelas obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido o ajuste e sendo-lhes 
creditados, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período. 
11.3. Constituem motivo para denúncia do Contrato, independentemente do instrumento de sua 
formalização, o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando 
constatadas as seguintes situações: 
a) utilização e aplicação dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 
b) Falta de prestação de contas no prazo estabelecido. 
11.4. O presente Contrato será também extinto pela superveniência de norma legal que o torne formal 
ou materialmente inexequível. 
 
12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – REAJUSTAMENTO:  
12.1 . Ultrapassado o período de 12 (doze) meses da data da proposta de Parceria, ou da data do último 
reajuste, para que não sofra perdas financeiras que afetem a qualidade das atividades previstas, os 
recursos do presente contrato poderão ser reajustados, mediante acordo entre as partes. 
12.2. As notas fiscais de reajustamento deverão ser apresentadas distintamente das notas fiscais da 
execução dos serviços a que se refiram. 
 
13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
13.1. A execução do presente Contrato será acompanhada/fiscalizada pela Secretaria Municipal de 
Gestão, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93 e suas alterações, que deverá atestar a realização dos 
serviços contratados. 
13.2. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 
designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições deste contrato/ata, sem 
o que não será permitido qualquer pagamento. O agente fiscalizador do contratante será o Sr. Luciano 
Dutra Ferreira, matrícula nº. 302953, para os estagiários vinculados a Secretaria Municipal de Educação 
e o Sr. Luciano Machado Eler, matrícula nº 304746, para os estagiários das demais secretarias, 
nomeados por Portaria subscrita pelo Secretário Municipal de Gestão. 
 
14 – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO:  
14.1. Caberá ao Município a publicação do extrato deste Contrato, nos termos do Art. 61 da lei 
8.666/93. 
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15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO:  
Fica eleito o foro da Comarca de Iúna para dirimir quaisquer questões resultantes da execução deste 
Termo de Convênio.  
 
Iúna/ES, 16 de outubro de 2018.  
 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IUNA  
Weliton Virgílio Pereira – Prefeito   
 
 
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO – CIEE 
Jossyl Cesar Nader / ou procurador legalmente habilitado 
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