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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA - CIEE, POR MEIO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO XIII DO
ART. 24 DA LEI 8.666/93, CONFORME CONSTA
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE
N° 038/2020, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO
ATRAVÉS DE APLICAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO ON-LINE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA
PREFEITURA DE JAGUARIÚNA.

Procedimento Licitatório n.o 407/2020
Contrato n.o021/2021

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito público interno com
sede na Rua Alfredo Bueno, nO 1235, Centro, CEP: 13.910-027 no município de Jaguariúna, inscrita no
CNPJIMF n° 46.410.866/0001-71, neste ato representada pela Ilustríssima Secretária de Gabinete, Senhora
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nO
22.552.439-9 - SSP/SP e inscrita no CPFIMF sob nO 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua
Custódio, n° 127, CEP: 13.912-464, Jardim Zeni, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, associação filantrópica de direito privado, sem fms
lucrativos e de fins não econômicos, beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob n°
61.600.839/0001-55, com sede na Rua Tabapuã, 540, Itaim Bibi, CEP 04533-001, no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo e com unidade de operação situada na Rua Chico de Paula, nO1000, Capela, CEP
13840-005, no município de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJIMF sob o nO
61.600.839/0138-00, representada neste ato pela sua Gerente Regional São Paulo interior e Belo Horizonte
Senhora Rosângela Pereira, brasileira, casada, portadora do RG nO11.423.526-0 SSP/SP e do CPF sob nO
033.859.398-52 residente e domiciliada na Rua Tiradentes, 195, Vila Itapura, CEP: 13023-191, no Município
de Campinas, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado
o que segue:

1. OBJETO
1.1.Prestação de serviço especializado de agente de integração através de aplicação de processo seletivo para
os estagiários da Prefeitura de Jaguariúna, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Social, na forma da Lei n° 11.788/08, conforme proposta de atendimento da CONTRATADA e Termo de
Referência (ANEXO I), parte integrante e indissociável deste Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do objeto, bem como para definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele
estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:
a) Termo de referência;
b) Proposta da CONTRATADA.

2.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em complemento a este
Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

3. PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO
3.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, devendo o objeto
ser executado conforme ANEXO I.
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3.1.1. A vigência contratual poderá ser prorrogada a critério da CONTRATANTE, respeitando as
disposições da Lei 8.666/93.

3.2. A CONTRATANTE designará servidor(es) para acompanhamento e fiscalização da execução do
contrato, o(s) qual(is) manterá(ão) livro de ocorrência.

3.3. Todas as informações necessárias à perfeita execução do objeto e demais condições constam no ANEXO
I.

4. DO VALOR
4.1. O valor global apresentado pela CONTRATADA para a execução do objeto dentro do período de 12
(doze) é de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), devidamente aprovado pela CONTRATANTE, que
compreende a realização de 01 (um) processo seletivo a cada período de até 06 (seis) meses, no valor de R$
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) cada.

4.2. O valor retro referido é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no
mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
N°: 02.08.01.22.661.0032.2030.3.3.90.39.00 - Ficha 117 - Tesouro Próprio

5. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. Após o encerramento de cada processo seletivo, a CONTRATADA deverá encaminhar a NF-e ao
endereço eletrônico estagios@jaguariuna.sp.gov.br, a qual será conferida e vistada pelo fiscal responsável e
encaminhada a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social para atesto e rubrica.

5.1.1. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF -e) o número do Contrato, o número da Agência e
o número da conta bancária na qual será efetivado o pagamento.

5.2. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

5.3. O pagamento será efetuado até o 30° (trigésimo) dia posterior a data de apresentação da Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e).

5.4. A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da CONTRATADA.

5.5. Havendo atraso no pagamento não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais
principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária com base no IPCA-E,
bem como juros calculados na forma do artigo 1°_Fda Lei 9.494/97, incidentes ''pró rata temporis" sobre o
atraso.

6. DAS PENALIDADES
6.1. Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou parcial do Contrato, a
CONTRATADA poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, sofrer as seguintes penalidades,
de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos arts. 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e art. 7° da Lei
Federal n° 10.520/02:

6.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a
CONTRATADA concorrido diretamente;

6.1.2. multa, nas seguintes situações:

)
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6.1.2.1. Moratória de 1% (um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, na entrega do objeto, até o
limite de 10 (dez) dias, hipótese em que será considerada totalmente inadimplida a obrigação, autorizando-
se a aplicação da cláusula penal remuneratória prevista na cláusula seguinte, em conjunto com esta, bem
como a aquisição do objeto com terceiros às expensas da CONTRATADA;

6.1.2.2. Remuneratória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução total do
fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula contratual, hipótese em que será efetivada a
rescisão unilateral do contrato.

6.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de
Jaguariúna, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

6.3. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou judicialmente, ou
descontadas dos créditos da CONTRATADA.

6.4. As penalidades previstas de advertênciae de suspensão temporária poderão ser aplicadas juntamente com
as multas previstas no subitem 6.1.2.

6.5. A penalidade prevista na cláusula 6.1.2.2. tem caráter de piso compensatório e não impede que a
CONTRATADA pleiteie indenização suplementar.

6.6. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será
considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificado e comprovado. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário,
cujo efeito não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

7. RESCISÃO
7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos
enumerados no art. 78, da Lei n° 8.666/93.

7.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei n° 8.666/93.

7.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos ines. I a XI, do art. 78, da Lei n0
8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 15% (quinze por
cento) do valor do contrato.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no que concerne
ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer
outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas do trabalho, prevista na
Legislação Federal (Portaria n° 3214, de 08-07-1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu
descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual
com a aplicação das sanções cabíveis.

8.2. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou
a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do objeto contratado, isentando a
CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

8.3. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigi das na licitação.
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8.4. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei nO 8.666/93, que regulamenta as licitações e
contratações promovidas pela Administração Pública.

8.5. As Partes se comprometem a conduzir suas atividades de maneira ética, transparente e profissional, em
conformidade com os requisitos legais.

8.6. As Partes se obrigam a cumprir, ou fazer cumprir, por si, suas afiliadas ou seus proprietários, acionistas,
conselheiros, administradores, diretores, superintendentes, funcionários, agentes ou eventuais
subcontratados, enfim, quaisquer representantes (denominados "Colaboradores"), os termos da Lei
Anticorrupção (Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013), bem como demais leis, normas e regulamentos que
versem sobre atos de corrupção e atos lesivos contra a administração pública (denominada "Leis
Anticorrupção").

8.7. As Partes se obrigam a abster-se de agir de forma lesiva à administração pública nacional no interesse
ou para beneficio exclusivo, ou não, e de praticar quaisquer atos ou atividades que facilitem, constituam ou
impliquem no descumprimento da legislação anticorrupção em vigor, devendo:

a) Manter políticas e procedimentos internos que assegurem integral cumprimento de tais normas;

b) Dar conhecimento pleno de tais normas a todos os seus profissionais elegíveis que venham a se relacionar
com a outra Parte, previamente ao início de sua atuação no âmbito deste Contrato;

c) Caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato que viole aludidas normas, comunicar imediatamente a
outra Parte, que poderá tomar todas as providências que entender necessárias.

8.8. A CONTRATANTE declara, neste ato, que está ciente, conhece e entende os termos do "Código de
Conduta de Parceiros e Fornecedores" do CIEE, disponível no
website: https://portal.ciee.org.br/institucional/compliance/ e, se compromete a observá-lo e cumpri-lo para
a execução do objeto deste instrumento.

8.9. A CONTRATANTE assume que, até onde é de seu conhecimento, nem ela nem nenhum de seus
Colaboradores estão sendo investigados por qualquer autoridade ou órgão público, bem como não há
qualquer processo administrativo ou judicial em curso contra ela e/ou qualquer de seus Colaboradores, cujo
objeto seja o descumprimento de Leis Anticorrupção.

9. DA ANTICORRUPÇÃO
9.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou beneficios
de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal nO
12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n° 3.655/2017.

10. TOLERÂNCIA
10.1. Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permItIr, mesmo por omissões, a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus anexos, tal
fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições,
os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

11. VIGÊNCIA:
11.1. Este contrato vigorará por 12 (doze) meses contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério
da CONTRATANTE, observados os requisitos da Lei 8.666/93.
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12. TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
12.1. Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e Notificação,
conforme ANEXO 11, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.

13. FORO
13.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Com arca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde serão
propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes, na presença de 02 (duas) testemunhas, podem assinar o
presente Contrato, eletronicamente, mediante o uso de assinatura eletrônica ou digital, usando plataforma
segura e certificada, concordando, ainda, em arquivar a sua via contratual da forma que melhor atender seus
interesses, ressaltando que a assinatura eletrônica ou digital expressa a sua real, livre e manifesta vontade,
assegurando total e absoluta ausência de dolo, culpa ou coação, ou quaisquer tipos de vícios hábeis a tornar
nulo ou anulável o referido instrumento.

Tratando-se de vias impressas, estando as partes de acordo, para o mesmo efeito de direito, assinam o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se
produzam os devidos efeitos legais.

Jaguariúna, 24 de fevereiro de 2021.

~=~J~
PREFEITURA DO MUNICíPIO DAUÃRIUNA
M·

Rosângela Pereira
entro de Integração Empresa Escola
Gerente Regional SP Interior e BH

Rosângela e ira
RG n° 11.42 . 26-0 SSP/SP
CPF sob n° 033.859.398-52

TESTEMUNHAS:

~fl::n~~4
CPF: 1.0((. 3'1t. '13(/-!JO

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Município de !aguariúna

Nome: E-ck:of) .-da Sil\}d ::JGnio("
CPF: ·3-=t5. ;;n~.o L<O- ~1--
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ANO: 2021 NOME DA UNIDADE: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Social - SEDEC

ASSUNTO: contratação do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), por dispensa de
Licitação, para aplicação de processo seletivo para os estagiários da Prefeitura de Jaguariúna.

OBJETO: Contratação do Agente de Integração para aplicação do processo seletivo do
programa de estágio.

1. DO OBJETO CONTRATUAL
1.1. Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviço especializado de agente de integração através de aplicação de processo seletivo para os
estagiários da Prefeitura de Jaguariúna (através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social),
na forma da Lei n° 11.788/08. A prestação de serviço se dará por meio de estrutura fisica com escritório
presencial e de atendimento remoto, referente à capacidade operacional, perante a Prefeitura de
Jaguariúna e à intermediação de estudantes de ensino superior e médio que queiram adquirir experiência
profissional nas competências institucionais da Administração Pública, através da realização de prova
por processo seletivo, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste
instrumento.

1.2. O que se pretende com a presente contratação é que o agente de integração, além de deter profundo
conhecimento e experiência no ramo, atue de forma colaborativa para o desenvolvimento de habilidades,
atuação e formação profissional dos estudantes, devendo estar atento não só aos aspectos de formação
educacional, mas também aos de cunho pessoal e social, identificando e analisando, nas provas
aplicadas, limitações de vocação ou vocabulário, por exemplo. Optou-se, principalmente, pela utilização
de ambientes virtuais como ferramental tecnológico, em que o processo seletivo será aplicado através
de prova online e o Agente de Integração fará a gestão de todo o processo seletivo. Ressalta-se também
que o estudante deverá contar com a orientação de agente integrador, que atuará dirimindo dúvidas
quanto à ferramenta tecnológica. Deste modo, opta-se pela junção (ambiente virtual e atendimento fisico
e individualizado) para o cumprimento das finalidades aqui expostas, porém o foco principal é quanto
ao uso de ambiente virtual para aplicação de prova para seIeção de estagiários.

2. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. Trata-se de prestação de serviços de aplicação e gestão de processo seletivo para contratação de
estagiários, devendo o agente de integração a ser contratado executar os serviços de conformidade com
as disposições deste Termo de Referência. É bom reforçar que esta prestação dos serviços não gera
vínculo empregatício entre os empregados da contratada e esta Secretaria, vedando-se qualquer relação
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

2.2. O agente de integração, ao ser contratado, deve disponibilizar serviços de gestão e disponibilização
de sistema para aplicação de provas online, suporte operacional e administrativo, bem como atendimento
presencial e personalizado (caso necessário) referentes aos processos seletivos vigentes de estagiários,
devendo instruí-los quanto aos procedimentos a serem adotados para a contratação e esclarecimentos
das demais dúvidas sobre a conduta no estágio.
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3. DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. O contrato a ser firmado deve ter abrangência municipal e o agente de integração deve,
obrigatoriamente, ter estrutura fisica, operacional e técnica para aplicação e gestão de processo seletivo
para estudantes, através de sistema online, os quais deverão prestar estágio no âmbito das seguintes
Secretarias Municipais da Prefeitura de Jaguariúna:

• Administração e Finanças
• Assistência Social
• Desenvolvimento Econôrnico e Social
• Educação
• Gabinete
• Governo
• Juventude, Esporte e Lazer
• Meio Ambiente
• Mobilidade Urbana
• Negócios Jurídicos
• Obras e Serviços urbanos
• Planejamento Urbano
• Saúde
• Segurança Pública
• Turismo e Cultura

4. SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO
4.1. A execução dos serviços será iniciada a partir da data de assinatura do contrato. Ocorrerão dois
processos ao ano, um para cada semestre. Portanto, o recebimento pela execução dos serviços se dará
após o encerramento do processo seletivo, semestralmente.

4.2. Haverá comprovação de execução dos serviços mediante a emissão de notas fiscais e boleto de
pagamento.

4.3. Após encerramento de todo processo seletivo, o CIEE enviará os documentos de execução dos
serviços, com prazo de 30 dias para quitação, para o e-mail estagios@;aguariuna.sp.gov.br.

5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1. O contrato terá duração de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Poderá, caso a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social julgue oportuno e conveniente, a sua vigência ser
prorrogada por período igual, por meio de Termo Aditivo, com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 (sessenta) meses, na forma do artigo 57, inciso li,
da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios (fisicos e digitais) determinados
previamente e necessários estritamente para a execução do contrato;

6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais empregados;
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6.3. Efetivar O encaminhamento de estudante para contratação pelo Setor de Estágios, no prazo de 7
(sete) dias úteis, a partir da solicitação da Secretaria, desde que exista cadastro reserva e os jovens
atendam todas as exigências para sua contratação.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1 São competências do órgão Contratante:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis;

c) Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção;

d) Proporcionar à contratada· as facilidades e as informações necessárias a fim de que possa
desempenhar normalmente os serviços contratados;

e) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;
f) Manifestar-se formalmente emtodos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação

de sanções, alterações e revisões do contrato;
g) Aplicar à contratada as sanções regulamentares e contratuais;
h) Permitir o acesso à contratada para o cumprimento de suas obrigações;
i) Comunicar oficialmente à contratada as falhas detectadas;
j) Submeter à apreciação da fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, após

a conclusão de cada etapa do objeto, que poderá aceitá-la ou rejeitá-la, fazendo, por escrito, as
observações que julgar necessárias à sua perfeita conclusão e devida aceitação;

k) Rejeitar qualquer execução cumprida equivocadamente ou em desacordo com as orientações desta
Secretaria ou do contrato existente;

1) Solicitar que seja reexecutada a obrigação rejeitada, adequando-a às especificações constantes do
Edital da Licitação e seus Anexos;

m) Efetuar o pagamento do serviço prestado à Contratada no prazo de 30 dias após o encerramento do
processo seletivo;

n) Pagar à contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas
neste Termo de Referência.

8. SOBRE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E O
ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
8.1. Tanto os aspectos envolvendo a fiscalização quanto o acompanhamento da execução do contrato,
consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos
necessários, de forma a ser assegurado o perfeito cumprimento do contrato. Estas ações devem ser
exercidas pelo gestor do contrato com as orientações técnicas, legais e metodológicas, que terá as
seguintes atribuições:

• Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços;
• Indicar, se for o caso, a existência de irregularidades à contratada, para tempestiva adoção de

medidas corretivas; e
• Proceder, se for o caso, ao registro das ocorrências e adotar as providências necessárias ao seu fiel

cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato.

8.2. Reforça-se que a fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
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redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da contratante ou de seus
agentes, em conformidade com o art. 70 da Lei 8.666/93. A ausência de comunicação por parte da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, referente à irregularidade ou falhas, não exime a
contratada das responsabilidades determinadas neste Termo de Referência.

8.3. A contratada deverá permitir, bem como oferecer condições para a mais ampla e completa
fiscalização quanto ao cumprimento do objeto do Contrato, durante vigência do mesmo, fornecendo
informações e atendendo às observações e exigências apresentadas pelo gestor do contrato. O
descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada ensejará a aplicação
de sanções administrativas, previstas na legislação.

8.4. O CIEE ficará responsável pelo processo seletivo online, com as seguintes etapas:

Etapa 1
Após a definição do cronograma de datas do Processo, o CIEE auxiliará o Órgão Público na elaboração
do edital, legislação e comunicados do Processo Seletivo Público.

Etapa 2
O CIEE fará a publicação do Edital e informações do Processo Seletivo através do seu site e redes
sociais, nas instituições de ensino e jornal de grande circulação.
*Havendo necessidade de publicação em diário oficial, a responsabilidade será do Órgão Público.

Etapa 3
As inscrições serão realizadas de forma on-line através do site do CIEE (www.ciee.org.br).
*A inscrição sempre será gratuita ao estudante.

Etapa 4
O CIEE será responsável pela elaboração das questões da prova e a sua aplicação online, além da
correção e resposta de possíveis recursos apresentados.
*As recomendações ao estudante para a realização da prova, serão apresentadas no edital.
Etapa 5
A lista de classificação será divulgada no site do CIEE na data previamente estabelecida no edital,
finalizadas todas as etapas do cronograma inicialmente estabelecido.

Etapa 6
O CIEE fará a administração da lista dos candidatos, realizando a convocação pela ordem de
classificação e encaminhará para contratação nos termos definidos pelo Órgão Público no edital.

9. DO QUANTITATIVO E CUSTO ESTIMADO
9.1. Para aplicação de prova para ingresso dos estagiários na Prefeitura Municipal de Jaguariúna, o
modelo pleiteado é o online, através de sistema próprio do CIEE, disponibilizando o beneficio de um
custo bem menor se comparado ao da prova escrita tradicional. Demais beneficios são: a realização de
prova a partir de qualquer computador, inscrição e prova advindos de ambientes diferentes
(possibilitando acesso à prova em momentos diversos do dia, por exemplo), assim como da não-
necessidade de pagamento de horas extras e beneficios de funcionários, da prestação de serviços
terceirizados, da impressão de provas e folhas de respostas e do aluguel de Instituição de Ensino (IE)
para aplicação do processo seletivo.

9.2. O custo do serviço prestado abrange os suportes técnico e administrativo consequentes
da: confecção de dois modelos randomizados de provas com 120 (cento e vinte) questões, sendo 60
(sessenta) questões para ensino médio e técnico e 60 (sessenta) questões para ensino superior, divulgação
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does) processo(s) seletivo(s) em site próprio, suporte para inscrição de candidatos às vagas,
disponibilidade das provas online, fechamento do certame, correção das provas, divulgação dos
resultados em site e ao Setor de Estágios, da Prefeitura de Jaguariúna, e informações finais para futura
contratação dos candidatos aprovados.

9.3. As questões serão randômicas, portanto cada candidato terá acesso a uma matriz de prova diferente,
divididas entre CONHECIMENTOS BÁSICOS, com 20 (vinte) questões, sendo 10 questões de
português, 5 de matemática e 5 de conhecimentos gerais.

9.4. O valor de cada processo seletivo on-line ficará em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
independentemente da quantidade de jovens que aderirem à participação, sendo 20 questões
randomizadas para cada jovem, conforme demonstrado no item 9.3. O valor da prestação do serviço
remete-se à quantidade de processos seletivos on-line, cuja periodicidade se dará semestralmente. Ou
seja, o valor pago, no período de um ano, a contar da data de assinatura deste contrato, será de R$
9.600,00 (novem mil e seiscentos reais), subdividido em R$ 4.800 (quatro mil e oitocentos reais) por
semestre.

10. RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA GERIR E FISCALIZAR O CONTRATO
ADMINISTRATIVO
10.1. O presente Termo de Referência para contratação do agente de integração CIEE - Centro de
Integracão Empresa-Escola, para prestar serviço especializado de aplicação de processo seletivo para os
estagiários da Prefeitura de Jaguariúna, foi elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Social, do município de JaguariúnalSP.

10.2. A gestão do contrato, bem como a fiscalização das atividades da empresa a ser contratada, ficarão
a cargo da funcionária pública Talita Helena da Costa Postal, matrícula 5523, cargo de Assistente de
Gestão Pública, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social.
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ANEXO 11
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Dispensa n° 038/2020
Procedimento Licitatório n° 407/2020
Contrato nO021/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.
Objeto: Prestação de serviço especializado de agente de integração através de aplicação de
processo seletivo on-line para os estagiários da Prefeitura de Jaguariúna (através da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social), na forma da Lei n° 11.788/08.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo
trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância
com o estabelecido na Resolução nO0112011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar nO709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do
"Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2° das Instruções nOOl/2020,
conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) ° acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 24 de fevereiro de 2021.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃOIENTIDADE •.
Nome: Márcio Gustavo Bemardes Reis
Cargo: Prefeito
CPF: 165.052.578-88

RESPONSÁVEL PELA RA TIFICACÃO DA DISPENSA DE LICITACÃO:
Nome: Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF nO 120.339.598-13

Assinatura: ~ LO 0 O ~.....:.;;- <:::::::::::::__
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF nO 120.339.598-13

Assinatu,,: ~ &Q_ JQA
.........•.• _

Pela contratada:
Nome: Rosangela Pereira
Cargo: Gerente Regional SP Interior e BH
CPF: 033.8

E-mai1: r:p=~=~===l:Iii'-=-

Rosângelapereir~
Centro de mtegração Efn?reS<l

Gerente Regional SP I

Nome: Lucio Tomasiello
Cargo: Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social
CPF: 13756671810
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