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JUSTIFICATIVA PARA REALIZAR PREGÃO PRESENCIAL 
 
 
 A opção pela modalidade de pregão presencial é a possibilidade de se imprimir 

maior celeridade à contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo à 

competitividade. Dentre as alegações mais comuns indicadas como impeditivas para a 

utilização do pregão eletrônico, pode-se apontar:  

1) O pregão presencial permite inibir a apresentação de propostas insustentáveis 
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrônica e aumentariam seus custos.  

2) Há diversas vantagens da forma presencial do pregão sobre a eletrônica, 
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o pregão 
presencial e facilidade na negociação de preços,^ verificação das condições de 
habilitação e execução da proposta. 

3) A opção pelo pregão presencial decorre de prerrogativa de escolha da 
Administração fixada pela Lei n° 10.520/02. 

6). A opção pela modalidade presencial do pregão não produz alteração no 
resultado final do certame, pelo contrário, permite maior redução de preços em vista da 
interação do pregoeiro com os licitantes.  

Considerando as disposições do art. 20 da Lei 8.666/1993, que dispõe que "As 
licitações serão efetuada no local onde se situar a repartição interessada, salvo por 
motivo de interesse público, devidamente justificado." 

Ainda, a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a sessão do pregão 
presencial, promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar o 
procedimento licitatório (prevista no art. 43, §3°, da Lei 8.666/1993), verificação imediata 
das condições de habilitação e execução da proposta, manifestações recursais, 
proporcionando maior celeridade aos procedimentos, visto em regra, ocorrerem na 
própria sessão pública, sem prejuízo da competição de preços, também justificam a 
decisão da adoção do Pregão Presencial.  

Forçoso salientar que o art. 1º, §3° da Lei 10.024/2019, traz a obrigatoriedade da 
adoção do pregão na forma eletrônica pelos entes federativos apenas nos casos de 
recursos da União decorrentes de transferências voluntárias. Tratando-se de recursos 
próprios admite-se a adoção do pregão na forma presencial. 

Doutro norte, a adoção do pregão em sua forma presencial fortalece o 
desenvolvimento do comércio local deste Município, que conta com uma estimativa de 
2.737 habitante, segundo dados do IBGE do ano de 2020, sendo que a realização do 
pregão na forma eletrônica acarretaria na ausência de participação do comércio local e 
regional, que não estão adaptados ao sistema utilizado por este município para 
realização do pregão eletrônico.  

Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que melhor se 
adequa a contratação do objeto do certame, pois a Administração Pública tem o poder 
discricionário para decidir acerca da escolha da modalidade de licitação pregão 
presencial em detrimento do pregão eletrônico, de acordo com sua necessidade e 
conveniência, desde que motivadas. 

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade, entretanto, 

sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a fase de lances 

verbais, o Pregão Presencial se configura como meio fundamental para aquisição de 

bens e serviços comuns pela Administração Pública de forma mais célere e vantajosa em 

detrimento às outras formas elencadas na Lei 8.666/93. 

 

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO N°  18/2021. PROCESSO 132/2021 – TIPO PRESENCIAL 

 

 

1. PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO , Estado do Paraná, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 95.590.832/0001-11, com sede na 
avenida São Roque, 178, centro, torna público a realização de licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço (MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), 
que será regida pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Municipal de nº 545/2006 de 13/03/2006, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, 
suas alterações e demais legislações aplicáveis, considerando o Decreto Federal nº 
8250/2014 de 23 de maio de 2014, a ser executado pela Comissão designada pela 
Portaria nº 2535/2021, e nas condições fixadas neste edital e seus anexos. Neste 
processo não se aplicou o disposto no Art. 48, II, da Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei nº 147/2014, em razão de não ser vantajoso para a Administração 
Municipal (Art. 49, III, da Lei Complementar nº123/2006). 
 

2. OBJETO 

A presente licitação, do tipo menor taxa de administração, tem por objeto a 
Contratação de empresa para prestação de serviços de intermediação de 
contratos entre o município de Pinhal de São Bento e estudantes regularmente 
matriculados em instituições de ensino, Fundamental (EJA) médio, 
profissionalizante de nível médio, superior (graduação) e especialização (pós-
graduação), com frequência efetiva, para fins de estágios curriculares 
supervisionados, nas diversas secretarias do município, mediante processo 
seletivo, em conformidade com a Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 
2008 e suas alterações, Lei Municipal nº 818/2021 conforme quantidades e 
especificações constantes no Termo de Referência Anexo I, conforme 
especificação abaixo: 

Lote: 1 - Lote 001  

Item Código do 
serviço 

Nome do produto/serviço Quantid
ade 

Unidade Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

Taxa 
Administrativa 

1 10309 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM 
ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA 
ESTUDANTES  - serviço de intermediação 
de contratos entre o município de Pinhal de 
São Bento e estudantes regularmente 
matriculados em instituições de ensino, 
Fundamental (EJA) médio, 
profissionalizante de nível médio, superior 
(graduação) e especialização (pós-
graduação), com frequência efetiva, para 
fins de estágios curriculares 
supervisionados, nas diversas secretarias 
do município, mediante processo seletivo, 
em conformidade com a Lei Federal nº 
11.788 de 25 de setembro de 2008 e suas 
alterações, Lei Municipal nº 818/2021 
conforme quantidades e especificações 
constantes no Termo de Referência Anexo 
I.  

1,00 SERV 362.520,00 362.520,00  10% 
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Repasse Bolsas 
Auxílio 

Valor Estimado de 
Auxílio-transporte R$ 

Valor Estimado de Repasse 
Bolsas-Auxílio R$ 

Estimativa de valor para 
taxa máxima de 
administração, R$ 

Valor total da 
licitação 

Valor Mensal R$   1.500,00 R$   26.100,00 R$ 2.610,00       R$ 30.210,00 
 

Valor Anual R$ 18.000,00 R$ 313.200,00 R$ 31.320,00 
R$ 362.520,00 

 

2.1 Condições do objeto: 

O prazo para a execução do objeto da presente licitação será 12 meses de podendo ser 
as contratações fracionadas e de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal, 
após a homologação e assinatura do contrato. 

Valor máximo previsto de R$ 362.520,00 (Trezentos e Sessenta e Dois Mil, 
Quinhentos e Vinte Reais). 

2.2 LOCAL E FORMA DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO: 

A execução dos serviços poderá ser feita de forma parcelada conforme solicitação 
e necessidades da Prefeitura Municipal. 

A empresa vencedora deverá oferecer ao Contratante ferramenta tecnológica on-
line que facilitem a gestão dos contratos de estágios, suporte, avaliação e emissão 
de relatórios. 

Os serviços a serem prestados conforme solicitação da contratante através de pareceres 
e suporte in loco, quando se fizer necessário. a empresa vencedora ficará obrigada a 
prestar atendimento por via eletrônica, pessoalmente ou via telefone conforme a 
necessidade da administração em horário de expediente de segunda a sexta feira. 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências 
contidas neste Edital e seus anexos - inclusive quanto à documentação, sendo vedada a 
participação de empresas cujas atividades descritas no contrato social sejam 
diferentes ou incompatíveis com o objeto solicitado. 

Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se 
enquadre em uma ou mais das situações a seguir: 

3.1 Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração 

Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 8.666/93; 

3.2 Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

3.3 Estejam em processo de falência, concordata, dissoluções ou liquidações; 

3.4 Estejam descritas no disposto no artigo 9º da Lei n.º8.666/93 e alterações; 

3.5 Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual, 

Municipal INSS e FGTS; 

3.6 Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a 

16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de 14 (quatorze) anos. 

 



 

 

4 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

O certame será conduzido pelo Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes 
atribuições, cumulativas e que não se excluem: 

 a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

 b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

 c) Abrir as propostas de preços; 

 d) Analisar a aceitabilidade das propostas; 

 e) Desclassificar propostas indicando os motivos; 

 f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance 
de menor preço; 

 g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

 h) Declarar o vencedor; 

 i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

 j) Elaborar a ata da sessão; 

 K) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 
contratação; 

 l) Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no 
prazo estabelecido; 

 m) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando à aplicação 
de penalidades previstas na legislação. 

5. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES 

Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 
indevassáveis, fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste 
certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo: 

LOCAL: Prefeitura Municipal de  Pinhal de São Bento – Paraná 
DATA DE ENCERRAMENTO: Protocolo até às 09:00 horas do dia 16/04/2021 
DATA DE ABERTURA: às 09:00 horas do dia 16/04/2021              

Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  18/2021. 

  ENVELOPE N.º 01- PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  18/2021. 

ENVELOPE Nº.  02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, somente considerará os 
envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” que forem 
entregues ao Pregoeiro designado, no local, data e horário definido neste edital. 

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES: 

No dia, hora e local estabelecidos no item 5 será preliminarmente realizada 
sessão pública para o credenciamento do representante legal da Licitante e demais atos. 

6.1  O representante da Licitante deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, 
devidamente munido de:  

a) Cédula de identidade; 

b) Documentação para credenciamento, conforme modelo do Anexo II 
acompanhado do registro comercial, do ato constitutivo, do estatuto 
ou do contrato social, conforme o caso; 

c) Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, 
conforme o modelo do Anexo III. 

d) Declaração de superveniência de fato impeditivo da qualificação 
Anexo IV; 

e) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
Declaração Anexo VII, se for o caso; 

f) Certidão Simplificada ou Declaração da Junta Comercial atestando se 
é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso. 

6.2  As licitantes deverão credenciar representante com poderes para formular lances 
verbais e praticar todos os demais atos e operações inerentes ao processo 
licitatório, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou 
particular. 

6.3 Em se tratando de sócio ou proprietário a Licitante deverá apresentar 
original ou cópia do registro comercial, do ato constitutivo, do estatuto ou 
do contrato social. 

6.4 A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento credencial ou 
ausência do representante, não implicará exclusão da proposta no certame. 
Contudo, não serão aceitos lances verbais e nem manifestação em nome da 
Licitante neste ato. 

6.5 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes, o 
Pregoeiro não mais aceitará novo licitante, dando início ao recebimento dos 
envelopes contendo a Proposta Comercial e a Documentação para a Habilitação. 

7. PROPOSTAS DE PREÇOS 

As propostas de preços (envelope nº. 01) deverão ser impressas do sistema 
esProposta, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada 
pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, 
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 
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acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não 
forem impeditivas da compreensão de seu conteúdo, no envelope e deverão constar: 

a) A proposta impressa e devidamente assinada pelo representante legal e 
um arquivo em mídia (Pen Drive ou CD-ROM) contendo a proposta 
eletrônica para inclusão no sistema conforme arquivos em anexo;  
 

b) Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente; 
 

c) Marca ou procedência do produto cotado; 

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data da abertura dos envelopes. Quando o prazo de validade não 
estiver expresso no documento, o mesmo será aceito com validade de 60 
(sessenta) dias a partir do recebimento dos envelopes. O prazo de entrega 
deverá ser preenchido conforme o item 2.1.1 do Termo de Referência (Anexo I). 

e) Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os 
tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que 
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 
licitação (Anexo IX); 

f) As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem apenas uma marca e um preço para o objeto 
desta licitação; 

g) O preço deverá ser apresentado numericamente e/ou por extenso com até 02 
(duas) casas decimais. Ocorrendo divergências entre o preço unitário e o valor 
total, prevalecerá o unitário, com a respectiva correção do valor total. Caso a 
divergência ocorra entre os algarismos e o valor por extenso, prevalecerá o valor 
por extenso. 

7.1  Junto à proposta impressa emitida pelo Programa EsProposta deverá 
ser apresentada a proposta conforme anexo XII do presente edital.  

7.2 A não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver 
incompleto, ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na 
desclassificação da proposta a critério do pregoeiro.  
 

7.2.1  A forma impressa a que se refere este artigo somente será emitida pelo Programa 
Especifico do Município (esProposta). O Programa Específico do Município 
(esProposta) poderá ser retirado mediante apresentação, junto ao 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal ou através do site do 
município; 

 

7.2.2  Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia 
alternativa do arquivo digital. Poderá ser concedido tempo determinado para o 
proponente do certame regularizar o arquivo de proposta eletrônica 
alternativo. 

 

7.3 No interesse da Administração, a quantidade dos produtos poderá ser aumentada e 
suprimida até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato, conforme 
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previsão do art. 65, § 1º da Lei nº. 8.666/93. Também poderá ser aditivado/renovado, 
de acordo com o interesse da municipalidade (Lei nº 8.666/93 - art. 57, Parágrafo II) 

7.4 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência 
de que a proponente examinou completamente as especificações e as condições 
estabelecidas neste edital que as comparou entre si e que obteve as informações 
necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar sua 
proposta de preços e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma 
proposta de preços completa e satisfatória; 

7.5 Fica entendido que as especificações e toda a documentação de licitação são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um 
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido. 

7.6 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir 
dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 
2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto 2014, deverão 
declarar em campo próprio da proposta eletrônica, a sua condição de ME ou EPP, 
além de apresentar os documentos comprobatórios na fase específica para 
recebimento. 

8. DA HABILITAÇÃO 

Deverão estar inseridos no envelope nº. 02, devidamente fechado e inviolado, os 
documentos abaixo relacionados. Preferivelmente, as folhas deverão ser do tamanho A4 
(21,0 x 29,7cm), a de rosto deverá conter a mesma indicação do envelope nº. 01, o 
volume deverá conter um índice dos documentos com as páginas correspondentes, 
numeradas em ordem crescentes e rubricadas por elemento credenciado e identificadas 
da proponente. Deverão constar obrigatoriamente do referido envelope: 

8.1 PARA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

8.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

8.1.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de 

ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

8.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

8.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

8.1.5 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM n° 16 

de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no site 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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8.1.6 Declarações anexas ao presente edital (Anexo V e Anexo VIII), ressalvado à 

relativa ao direito de recorrer (Termo de Renuncia) cuja entrega é facultativa.   

8.2 PARA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

8.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

8.2.2 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (CICAD) ou Municipal 

(ALVARÁ), se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal relativa à Dívida Ativa da União, 

mediante apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 

Federais, com abrangência as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” 

do paragrafa único do art. 11 da lei nº 8.212 de 24/07/91 expedida pela Secretaria 

da Receita Federal, do domicílio ou sede da proponente; 

8.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de 

Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente. 

8.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

8.2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação 

de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal 

da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente; 

8.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do 

Trabalho, conforme determina a Lei n. 12.440/2011. 

8.3 PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório 

Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica; 

8.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

se já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da proponente, vedada à substituição por balancetes ou balanços 
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provisórios. O Balanço e demonstrações a ser apresentado deverão ser cópia 

extraída do Livro Diário, com apresentação do Termo de Abertura e Encerramento 

deste, devidamente autenticado pela Junta Comercial do Estado ou órgão 

equivalente. Em se tratando de sociedade por ações (SA), deverá ser 

apresentada a publicação em órgão de imprensa oficial. As empresas licitantes 

com menos de 01 (um) exercício financeiro de atividade, devem cumprir a 

exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último 

Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso. Quando se tratar de empresas 

que adotem a Escrituração Contábil Digital – ECD (Decreto nº 6.022/2007 e 

demais normas aplicáveis): Termo de Abertura e Encerramento, Balanço 

Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, e Recibo de 

entrega da ECD, extraídos do Livro Diário e retirados do Sistema Público de 

Escrituração Digital – SPED Para o Microempreendedor Individual - MEI esta 

dispensada a apresentação deste item. 

8.4 PARA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA: 

a) Apresentação de 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa 
já prestou ou presta serviços idênticos ou similares aos do objeto da 
presente licitação, de maneira satisfatória e nos prazos estabelecidos. 

 
b) O(s) atestado(s) apresentado(s) poderá ser diligenciado de acordo com o 

parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93. 
 

c) Indicação do responsável técnico, através de declaração da Proponente 
(modelo conforme Anexo XI).  

 

d) Certidão de registro do responsável junto ao Conselho Regional de 
Administração (CRA) a que estiver registrado, indicado pela Licitante (art. 30, 
inc. I da Lei nº 8.666/93).  
 

e) A comprovação do vínculo empregatício do profissional supra indicado será 
feita mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou 
do contrato de prestação de serviço ou do contrato social, quando se tratar 
de sócio ou diretor. 

8.5 Quando os documentos forem apresentados por processo de cópias reprográficas, 

deverão ser autenticados, por Tabelião de Notas, ou na Prefeitura Municipal de Pinhal 

de São Bento, por integrante da Comissão Permanente de Licitações, antes da hora 

marcada para abertura dos envelopes. 

8.6 Todos os documentos necessários à habilitação do proponente deverão estar dentro 

dos respectivos prazos de validade, quando o prazo de validade não estiver expresso 

no documento, o mesmo será aceito com data de emissão não superior a 90 
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(noventa) dias do recebimento dos envelopes; Caso a proponente apresente 

certidões emitidas via Internet a aceitação das mesmas ficará condicionada a 

consulta pelo mesmo sistema,  em caso de impugnação pelos outros licitantes. 

8.7  A falta de qualquer documento exigido no item “8.1” até “8.4”, do presente Edital, 

implicará na inabilitação do Licitante, ressalvado aqueles que já foram apresentados 

no credenciamento e também a disposição do item 8.8, cujo direito é garantido pela 

Lei Federal n° 123/2006 de 14/12/2006 atualizada pela lei nº 147/2014 de 

07/08/2014. 

8.8  Em se tratando de Micro Empresa (ME) será concedido um prazo de 05 (cinco) 

dias, prorrogáveis pelo mesmo período, após a abertura da licitação para 

apresentação de documento(s) faltante(s), relativos tão somente à regularidade 

fiscal. 

9. SESSÃO DO PREGÃO 

Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do PREGÃO, 
oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento 
dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, 
exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 

9.1 DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

a) O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes nº 01 – contendo as propostas 
de preços e classificará o autor da menor proposta de taxa de administração e 
aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores 
em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço; 

 
b) Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem anterior, o pregoeiro classificará as melhores 
propostas subsequentes, até o máximo de três, além da vencedora, para que 
seus autores participem da segunda fase, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas. 

 
c) Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva de preços propostos 

documentalmente e ordenadas as ofertas para fornecimento do objeto definido 
nesse Edital, exclusivamente pelo critério de menor preço unitário. 

 
d) Aos proponentes classificados para a segunda fase, será dada oportunidade para 

novas propostas, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 
decrescentes. 

 
e) Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

às sanções legais e determinadas neste edital. 

9.2 DOS LANCES VERBAIS 
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a) As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de 
lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores 
distintos e decrescentes, a partir da proposta comercial classificada de maior valor 
e os demais lances, em ordem decrescente de valor, podendo o pregoeiro, definir 
no momento, lances mínimos; 

b) Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante 
melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito 
de preferência pela ordem de classificação para oferecer proposta, nos termos do 
art. 44, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela 
Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto 2014. 

 
c) O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 

oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 

 
d) Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance 

inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no 
prazo de 01 (um) minuto, após o encerramento de lances a contar da convocação 
do pregoeiro, ocorrerá à preclusão e a contratação da proposta originalmente 
mais bem classificada, ou revogação do certame. 

e) Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a 
eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu 
representante, por meio de telefone ou outros meios disponíveis; 

f) O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no 
presente edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Havendo 
equivalência de valores no intervalo estabelecido, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique àquela que primeiro poderá exercer a preferência e 
apresentar nova proposta. 

 
g) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem 

igual valor, respeitada a ordem de classificação. 

h)  Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante 
desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas 
Instruções; 

i) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das 
propostas; 

j) Casos não se realizem lance verbal, será verificado a conformidade entre a 
proposta escrita e o valor estimado para a contratação.  

9.3 DO JULGAMENTO 

a) O critério de julgamento será o de taxa de administração ofertada; 



 

 

12 

b) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 
decidindo motivadamente a respeito; 

c) Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e 
que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá 
ser aceita; 

d) Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação 
das suas condições habilitatórias; 

e) Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou 
proposta; 

f) Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto do certame; 

g) Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar 
para que seja obtido um melhor preço; 

h) Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada 
pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes; 

i)  Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição 
relativamente ao pregão, será encaminhado o presente processo para a 
autoridade competente para homologação e posterior contratação/aquisição. 

10 IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO 

10.1 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar este edital, conforme dispõe o art. 12, do Decreto n. 3.555/00, sendo que, em 

caso de impugnação ao edital, deverá a peça recursal ser entregue, até o limite do prazo 

expresso neste item, no setor de licitações da Prefeitura Municipal, cabendo ao pregoeiro 

decidir sobre a petição no prazo de 24 horas. 

10.2 DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 
concedido o prazo de 3 (três) dias, nos termos do disposto no artigo 109 da Lei nº 
8.666/1993, para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as 
quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde 
de logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados 
da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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10.3 Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos 
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pela Licitante. 

10.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de recurso. 

10.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 

10.6 O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos 
deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax, correio eletrônico ou por 
correspondência com aviso de recebimento. 

11 ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1 Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao 
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 
Competente. 

11.2 Decididos os recursos por ventura interpostos e constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e 
determinará a contratação, no prazo previsto neste edital. 

12 CONTRATO 

12.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora 
será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, 
conforme Minuta do Anexo X, e da proposta aceita. 

12.2 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas 
para habilitação para assinar o contrato. 

12.3 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do 
contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato. 

12.4 O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação 
para tal, através de fax-símile ou correio eletrônico ou por correspondência com 
aviso de recebimento respectivo. 

12.5 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou 
instrumento equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se 
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

13 DO PAGAMENTO 

13.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em moeda brasileira, 
mensalmente, com Recursos Próprios e ou oriundos de convênios. 

13.2 Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal, 
esta será devolvida à licitante para as devidas correções. 

13.3 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária: 
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Dotações 

Exercíci
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2021 680 03.002.04.122.0402.2010 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 880 03.003.04.122.0402.2013 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 950 03.004.04.126.0402.2014 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 1040 03.005.04.122.0402.2015 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 1190 04.001.04.123.0403.2017 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 1320 04.002.04.123.0404.2019 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 1410 04.003.04.123.0403.2020 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 1790 05.002.12.361.1201.2027 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 2600 06.002.10.302.1001.2048 303 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 3640 08.005.08.244.0801.2061 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

14 DAS PENALIDADES 

14.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas. 

14.2 O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às 
seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa: 

c) No caso de não cumprimento do prazo de execução do objeto, será aplicável à 
CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual; 

d) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de Pinhal 
de São Bento poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 
sanções previstas no artigo nº. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que no caso de 
multa esta corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato, limitada a 10% do 
valor contratual; 

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o 
contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da 
contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais. 

f)   Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da 
administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa 
da CONTRATADA, ocorrer à suspensão, e se for o caso, descredenciamento do 
Cadastro de Fornecedores do Município de Pinhal de São Bento, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, 
ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso anterior; 
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14.3   Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 

15    ANEXOS DO EDITAL 

Integram este Edital, os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Termo de Referência; 

b) Anexo II – Carta de credenciamento; 

c) Anexo III - Modelo de declaração de cumprimento da habilitação; 

d) Anexo IV – Modelo da declaração de superveniência de fato impeditivo da 
qualificação; 

e) Anexo V – Declaração de não emprego de menores; 

f) Anexo VI – Termo de Renúncia; 

g) Anexo VII – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
Declaração; 

h) Anexo VIII –  Declaração de ausência de servidor público no quadro social ou 
profissional. 

i) Anexo IX – Modelo de Declaração de que nos preços propostos encontram-se 
incluídos todos os encargos;  

j) Anexo X - Minuta de contrato. 

k) Anexo XI – Modelo de declaração de responsabilidade técnica; 

l) Anexo XII – Modelo de Proposta de preços. 

 

9 DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Reserva-se ao Município, o direito de revogar, no todo ou em parte a presente 
licitação, visando o interesse público, decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, bem como anular por ilegalidade o respectivo 
procedimento, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o 
artigo 49 e parágrafos da Lei nº. 8.666/93; 

9.2   Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento 
ou discordância de seus termos. 

9.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 
apresentação de documentação referente ao presente Edital, cujo 
desconhecimento não poderá alegar. 

9.4 Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços 
como dos Documentos de Habilitação apresentados na Sessão. 

9.5 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do 
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos 
competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 
decisões. 

9.6 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão 
do pregão. 
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9.7 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos conforme previsto no 
parágrafo 1º do artigo  65 da Lei 8.666/93. 

9.8 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento. 

9.9 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível à 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 

9.10 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e 
a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
pregão. 

9.11 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação do certame entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração e a segurança da contratação.   

9.12 Para dirimir toda e qualquer dúvida e/ou divergência oriunda do presente Edital, 
será competente o Foro da Comarca de Barracão, Estado do Paraná. 

9.13 Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a 
presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, através do e-mail 
licitacaoecompras@pinhaldesaobento.pr.gov.br, fone/fax (46) 3560-1122, 
informando o número da licitação, em horário comercial. 

Pinhal de São Bento, em 05/04/2021. 

 
 
 

_______________________________ 
SIMONE GOMES DA ROSA 

Pregoeira 
 
 

________________________________ 
PAULO FALCADE DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERENCIA 
 
 

1. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 

intermediação de contratos entre o município de Pinhal de São Bento e 

estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino, Fundamental 

(EJA) médio, profissionalizante de nível médio, superior (graduação) e 

especialização (pós-graduação), com frequência efetiva, para fins de estágios 

curriculares supervisionados, nas diversas secretarias do município, mediante 

processo seletivo, em conformidade com a Lei Federal nº 11.788 de 25 de 

setembro de 2008 e suas alterações, Lei Municipal nº 818/2021 conforme 

quantidades e especificações constantes no Termo de Referência Anexo I. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA 

Proporcionar experiência prática aos estudantes, estágios curriculares 
supervisionados, possibilitando aos estudantes a aplicação de conhecimentos teóricos, 
práticos e o aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, 
tendo em vista a necessidade da secretaria requisitante. 

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A concessão dos serviços de concessão de estágio fundamenta-se nas normas a 

seguir elencadas: 

 Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 – Lei do Estágio;  

 Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 – Lei de Licitações. 

 Lei nº 818 de 25 de março de 2021 – Lei Municipal de Admissão de 

Estagiários; 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Proporcionar a complementação educacional de alunos, mediante estágio 

para as práticas voltadas à formação profissional; 

4.2. Favorecer cenários apropriados à aplicação dos conhecimentos teóricos; 

4.3. Propiciar a obtenção de conhecimento sobre o contexto organizacional e 

questões sociais, favorecendo uma compreensão mais ampla do papel da cidadania; 

4.4. Dinamizar as atividades mediante a integração entre servidores públicos e 

estagiários. 
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5. DA QUANTIDADE DE VAGAS PARA ESTAGIÁRIOS 

5.1. Da quantidade de vagas de estagiários: 

Área do Estágio Não Obrigatório Carga Horária 

Semanal 

Nº de Vagas de 

Estágio por carga 

horária 

Total de vagas 

por nível de 

escolaridade 

Estágio Ensino Fundamental (EJA), Médio ou Pós 

Médio (Profissionalizante) 

20 horas 3  

6 30 horas 3 

Estágio Ensino Superior ou Pós Graduação 
20 horas 

12  

24 30 horas 
12 

Total 30 

 

6. DO PROGRAMA DE ESTÁGIO 

 

a) É de competência do Poder Executivo Municipal a autorização para 

contratação de estagiários, mediante solicitação justificada da Direção do Departamento 

requisitante. 

b) É competência da Divisão de Recursos Humanos do Município a 

operacionalização das atividades relativas ao estágio, compreendendo: recepção do 

estagiário mediante a apresentação da documentação requisitada; encaminhamento do 

estagiário ao Agente de Integração para as formalidades legais, a qual tem a 

incumbência, entre outras delineadas na Lei do Estágio, de providenciar o Termo de 

Estagio, bem como prestar todas as orientações necessárias do compromisso de estágio 

entre a Unidade Concedente, a Instituição de Ensino e o Estagiário; 

c) A assinatura do Contrato para concessão de Bolsas de Estágio ao Estagiário, 

bem como a assinatura dos documentos pertinentes aos procedimentos administrativos 

da execução do Programa de Estágio, ficará a cargo do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, e, quando for o caso, do Supervisor/Orientador de Estágio do Município; 

d) Compete ao Agente de Integração disponibilizar aos estagiários contratados, 

de acordo com os critérios estabelecidos pelo proponente, de reembolso das despesas 

médicas decorrentes de acidentes pessoais em até 02(dois) salários mínimos (nacional), 

desde que as mesmas sejam devidamente comprovadas através de notas e/ou recibos 

originais, apresentados em no máximo 30(trinta) dias; 

e) A concessão de Bolsa de Estágio deverá obedecer aos critérios previamente 

estabelecidos na legislação pertinente às modalidades específicas, que tratam do campo 

de formação profissional do estágio, observadas as legislações correlatas aos contratos 

de estágios. 

 



 

 

19 

6.1. Lotação do estagiário  

A lotação e exercício de estagiários ocorrerão nas Secretarias Municipais, 

correspondendo a aquisição de experiências práticas com participação em atividades 

correlacionadas ao campo de formação profissional do estudante. 

 

6.2. Recrutamento e Seleção 

Cabe ao Agente de Integração realizar Processo Seletivo Simplificado dos 

estagiários, levando em consideração os conhecimentos mínimos necessários para o 

desempenho das atividades definidas nos programas de estágio, bem como os pré-

requisitos estabelecidos na Lei de Estágio. 

 

6.3. Seguro de Acidentes Pessoais 

A Instituição contratada ficará obrigatoriamente responsável pela contratação de 
Seguro de dos estagiários de vida por invalidez e acidentes pessoais, com indenização 
mínima, no caso de sinistro, de R$10.000,00 (dez mil reais) e por uso medicamentos 
decorrentes de Acidentes Pessoais no valor mínimo de 1 (um) salário. 
 

6.4. Duração do Estágio e Jornada de Atividades 

a) A duração do estágio não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se 

tratar de estagiário portador de deficiência.  

b) A jornada de atividades do estagiário será de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas 

semanais, em horário a ser estabelecido pela Unidade Administrativa solicitante, sem 

prejuízo das atividades discentes, salvo no caso de estudantes de educação especial e 

dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de 

jovens e adultos cuja jornada não ultrapassará a 4(quatro) horas diárias e 20(vinte) horas 

semanais; 

c) Fica assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 

superior a 1(um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado 

preferencialmente durante suas férias escolares, podendo, também ser parceladas, 

sendo concedido de maneira proporcional nos casos de o estágio ter duração inferior a 

1(um) ano. 

6.5. Da Bolsa Estágio 

Os estagiários receberão a título de bolsa de estágio os valores 

correspondentes ao seu nível de escolaridade, conforme tabela abaixo. 

a) O estudante em estágio não obrigatório receberá auxílio-transporte, no valor 

mensal de R$ 50,00 (cinquenta reais), pagos proporcionalmente aos dias efetivamente 

estagiados. 

b) Fica vedada a concessão de qualquer benefício além da Bolsa Estágio, do 

Auxílio Transporte, Seguro de Vida e ressarcimento de despesas médicas.   
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TABELA DE VALORES BOLSA AUXÍLIO 

 Valor bolsa Auxílio Vale Transporte Valor integral 

Bolsa de Estágio Nível Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Pós 
médio com carga horária máxima de 20 horas  

450,00 50,00 500,00 

Bolsa de Estágio Nível Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Pós 
médio com carga horária máxima de 30 horas 

650,00 50,00 700,00 

Bolsa de Estágio Nível Superior (Graduação) ou Pós Graduação 
com carga horária máxima de 20 horas 

850,00 50,00 900,00 

Bolsa de Estágio Nível Superior (Graduação) ou Pós Graduação 
com carga horária máxima de 30 horas 

1.050,00 50,00 1.100,00 

 

Estimativa da Despesa Mensal – Média 

dos valores relativo às jornadas de 

trabalho (20 e 30 horas semanais). 

Estimativa da Despesa Mensal com 

Bolsa Estágio 

Estimativa da Despesa Anual com Bolsa 

Estágio 

     R$ 30.210,00 R$ 362.520,00 

 

6.5.1. A taxa máxima de administração fixada em 10,00% (dez por cento). 

 

6.6. Desligamento 

6.6.1. O desligamento do estagiário ocorrerá: 

a) Automaticamente, ao término do estágio; 

b) A qualquer tempo, e no interesse do Município; 

c) A pedido do estagiário, devendo este comunicar seu interesse ao supervisor, 

ao qual esteja subordinado, apresentando o pedido por escrito, devendo, 

obrigatoriamente, preencher todos os documentos necessários ao seu 

desligamento. 

d) Em decorrência do descumprimento de qualquer item do Contrato de estágio; 

e) Pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o estagiário; 

 

7. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

7.1. Caberá à LICITANTE VENCEDORA, além das obrigações contidas no 

instrumento contratual: 

a) Lavrar o Termo de Acordo de Cooperação, o Termo de Compromisso de 

Estágio e o Termo Aditivo a ser assinado pelas partes: estudante, Licitante vencedora e 

Instituição de Ensino e Município; 

b) Providenciar a contratação de Seguro de Acidentes Pessoais em favor do 

estagiário; 

c) Informar ao Município quando da suspensão e/ou do trancamento de matrícula, 

transferência e abandono do curso pelo estagiário; 
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d) Apresentar documento de cobrança, mensalmente, das despesas 

administrativas decorrentes da execução do Contrato de estagiários alocados no 

Município. 

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação (art. 55, inciso XIII, da Lei de Licitações nº 8.666/93). 

f) Deverá a Contratada reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes por ocasião da execução dos serviços. 

g) A execução dos serviços em desacordo com o estipulado neste instrumento 

convocatório e na proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, 

conforme o caso, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital e contrato, nos 

termos do art. 69 da lei nº. 8.666/93. 

h) Repassar ao estudante o valor correspondente a sua bolsa-auxílio e vale 

transporte até o 3º (terceiro) dia útil após o recebimento do valor transferido pelo 

Município de Pinhal de São Bento-PR, com base em relatórios individualizados 

elaborados pela Contratante em software próprio; 

i) Repassar o valor devido em qualquer instituição financeira em que o estudante 

mantenha conta bancária. 

j) Providenciar, nos termos do que prevê a Lei n.º 11.788/2008, relatórios 

semestrais de acompanhamento do estágio supervisionado pela instituição de ensino, 

pela contratante e ainda constando relatório de atividades do educando. 

7.1.1  Encaminhar ao Contratante: 

a) Plano de acompanhamento de estágio; 

b) Avaliações semestrais; 

c) Verificação escolar trimestral dos estudantes de ensino médio e ensino 

superior; 

d) Capacitação técnica/comportamental dos estagiários pelo menos 02 (duas) 

vezes por ano; 

e) Promover, obrigatoriamente e às suas expensas, processos seletivos para 

contratação de estagiários. 

f) Apresentar documento de cobrança, mensalmente, das despesas 

administrativas decorrentes da execução do Contrato de estagiários alocados no 

Município. 

 

7.1.2 Os estagiários demandantes de oportunidade perante este Município 

deverão ser cadastrados e vinculados pelas IES ao Sistema de Estágios Supervisionados 

da Integradora adjudicada, em, no máximo 15 (quinze) dias da solicitação da Divisão de 
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Recursos Humanos deste ente público, e disponibilizados para o exercício das tarefas e 

serviços de estágio cominadas nas diversas repartições do mesmo. 

7.1.3 É vedada a cobrança de quaisquer valores dos estudantes a título de 

inscrição ou de intermediação no processo seletivo de recrutamento. 

 

7.2. Caberá ao Município através de suas Unidades Administrativas, além 

das obrigações contidas no instrumento contratual: 

a) Coordenar, acompanhar e avaliar a execução do Contrato de Estágio; 

b) Implantar e manter banco de dados sobre vida funcional dos estagiários; 

c) Assegurar recursos orçamentários, com vistas à execução dos serviços 

Contratados; 

d) Acompanhar o desenvolvimento do estágio; 

e) Encaminhar os estagiários às unidades solicitantes, verificando a 

compatibilidade entre as atividades a serem desenvolvidas com o curso do estudante; 

f) Efetuar a análise individual de todas as folhas de frequência de Estágio, bem 

como os Relatórios de Atividades de Estágio; 

g) Receber e analisar as comunicações de desligamento do estagiário, 

comunicando o fato a contratada. 

h) Conceder a bolsa de estágio e efetuar o pagamento, inclusive do auxílio-

transporte, por intermédio do Sistema Integrado da empresa vencedora do certame. 

 
 
 

___________________________________ 
ROGÉRIO DE AQUINO FRÓES 

Secretário de Administração 

 

 

 

__________________________________ 

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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Anexo II 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

A empresa.................................................inscrito no CNPJ nº .................................., com 
sede à ........................................................., neste ato representada pelo(s) diretores ou 
sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão 
e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 
Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Município de Pinhal de São 
Bento, praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão 
Presencial n°  18/2021., usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar 
preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou 
sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, 
para esta licitação. 

 

 

 

 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2021. 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa 
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ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

A empresa...........................................................................................inscrita no CNPJ nº 

......................................................situada à ...........................................................endereço 

completo)..................................................................DECLARA, sob as penas da lei, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial n° 

18/2021. e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

 

 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2021. 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 
QUALIFICAÇÃO 

 

 

A Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento  

 

Pregão Presencial nº  18/2021. 

 

O signatário da presente, em nome da proponente.............................................................., 

declara para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos 

da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 

32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 

 

 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2021. 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa 
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ANEXO V 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 

 

 

 

 

A empresa...................................................., inscrita no CNPJ nº. ................................., 

por intermédio de seu representante legal o Sr................................, portador da carteira 

de identidade nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente. 

 

 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2021. 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa 
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ANEXO VI 

 

TERMO DE RENÚNCIA 

 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação 

modalidade Pregão Presencial n°  18/2021., pôr seu representante credenciado, declara 

na forma e sob as penas impostas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando 

a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de 

Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, 

expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em 

consequência, com o curso de procedimento licitatório. 

 

 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2021. 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa 
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ANEXO VII 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – LEI N° 
123/2006 DE 14/12/2006 ATUALIZADA PELA LEI Nº 147/2014 DE 22/08/2014 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas 

previstas no edital, que a empresa __________________________________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________, é microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar 

nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 atualizada pela lei 147/2014 de 22 de agosto 

de 2014, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer 

o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório 

modalidade Pregão Presencial nº  18/2021, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINHAL DE SÃO BENTO – PR. 

 

 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2021. 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO 

SOCIAL OU PROFISSIONAL DA LICITANTE 

A Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento 

 

Ref.: Edital de Licitação Pregão Presencial nº  18/2021. 

Prezado Senhor, 

 

 

A empresa ................................, com sede à ............................, cidade de 

..............................., Estado de .........................., inscrita no CNPJ sob o nº 

..................................., por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que não 

integram em seu quadro societário, bem como em seu quadro de funcionários ou 

subcontratados nenhum servidor publico da Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento, 

sob qualquer regime de contratação. 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE 

INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, FRETE ATÉ O DESTINO 

E QUAISQUER OUTROS ÔNUS. 

A Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento 

Ref.: Edital de Licitação Pregão Presencial nº  18/2021. 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ................................, com sede à ............................, cidade de 

..............................., Estado de .........................., inscrita no CNPJ sob o nº 

..................................., por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que nos 

preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o 

destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do 

objeto da presente licitação; 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa 
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ANEXO X 

MINUTA DO CONTRATO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, Estado do Paraná, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede à Av. São Roque, 178, Centro, inscrita sob o 
CNPJ/MF nº 95.590.832/0001-11, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. 
PAULO FALCADE DE OLIVEIRA, a seguir denominado CONTRATANTE e, de outro lado 
à empresa............................................., Pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº........................., Com sede à..............................., nº ..............., Na cidade de................, 
Estado do................, Neste ato representado pelo Sr...................., .................., 
.................., Portador da Cédula de Identidade nº...................... e do CPF nº ...................., 
Residente e domiciliado na cidade de.........................., A seguir denominada 
CONTRATADA, têm entre si justo e contratada o constante nas cláusulas a seguir 
enumeradas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de 
serviços de intermediação de contratos entre o município de Pinhal de São Bento e 
estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino, Fundamental 
(EJA) médio, profissionalizante de nível médio, superior (graduação) e 
especialização (pós-graduação), com frequência efetiva, para fins de estágios 
curriculares supervisionados, nas diversas secretarias do município, mediante 
processo seletivo, em conformidade com a Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro 
de 2008 e suas alterações, Lei Municipal nº 818/2021 conforme quantidades e 
especificações constantes no Termo de Referência Anexo I., fornecido pela 
CONTRATADA, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no 
Edital de Pregão Presencial nº 18/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Contratação 

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos 
cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatórios, edital de 
licitação, especificação e ou memoriais, proposta da proponente vencedora, parecer de 
julgamento e todos os demais documentos produzidos no procedimento licitatório referido 
na cláusula primeira. 

Parágrafo Único 

A assinatura do presente contrato indica que a CONTRATADA possui plena ciência de 
seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se 
às normas da Lei 8.666/93 e à totalidade das clausulas contratuais aqui estabelecidas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Regime de execução 

A contratação se dará na modalidade de Pregão Presencial, sob o regime de 
execução indireta, do tipo menor taxa de administração. 

CLÁUSULA QUARTA - Da Responsabilidade do Gerenciamento 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, através do Executivo 
Municipal gerenciará o presente contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - Das Condições de Pagamento 

Cumpridas as obrigações contratuais dispostas neste instrumento e no edital do Pregão 
Presencial n.º  18/2021 o pagamento será efetuado pela CONTRATANTE mensalmente,   

Parágrafo Primeiro 
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A despesa decorrente deste pagamento correrá por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

Dotações 

Exercício da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2021 680 03.002.04.122.0402.2010 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 880 03.003.04.122.0402.2013 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 950 03.004.04.126.0402.2014 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 1040 03.005.04.122.0402.2015 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 1190 04.001.04.123.0403.2017 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 1320 04.002.04.123.0404.2019 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 1410 04.003.04.123.0403.2020 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 1790 05.002.12.361.1201.2027 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 2600 06.002.10.302.1001.2048 303 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2021 3640 08.005.08.244.0801.2061 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

Parágrafo Segundo 

O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob 
pena de não ser efetuado o pagamento. 

Parágrafo Terceiro 

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que tenha sido imposta à CONTRATADA pela CONTRATANTE, em 
decorrência de penalidade ou inadimplência. Nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – Do Valor 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$.............................. 
(.............................................................................................) pela prestação dos serviços, 
referente ao objeto licitado. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO 

O prazo para a execução do objeto da presente licitação será de 12 Meses contados a 

partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado, a critério do Contratante, mediante 

termo aditivo e até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei 

nº 8.666/93. 

Por ocasião da prestação dos serviços, caso seja detectado que os serviços não 

atendem às especificações do objeto licitado e proposto, poderá o CONTRATANTE 

rejeitá-lo, obrigando-se a CONTRATADA a providenciar a adequação dos serviços não 

aceitos no prazo de 05 dias, garantindo-se ao CONTRATANTE as faculdades previstas 

no Código de Defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA OITAVA 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições 
de habilitação exigidas na licitação, assumindo, ainda, a obrigação de apresentar, no 
término do prazo de validade de cada documento, os seguintes comprovantes 
devidamente atualizados: 

a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo a 
Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto a Dívida Ativa; 
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b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com 
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

c) prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, mediante apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de 
FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943. 

Parágrafo Primeiro 

Os documentos exigidos neste contrato deverão ser apresentados no original, em cópia 
autenticada por cartório ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação 
poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, por funcionário do 
CONTRATANTE devidamente identificado. 

Parágrafo Segundo 

Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentação de quaisquer documentos 
solicitados nesta cláusula deverá comprovar esta condição por meio de certificado 
expedido por órgão competente ou legislação em vigor, na forma exigida no parágrafo 
primeiro. 

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que trata esta 
cláusula, caso seja possível, ao CONTRATANTE, verificar a regularidade da situação da 
CONTRATADA por meio de consulta on-line. 

CLÁUSULA NONA – Da Garantia 

A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE garantia integral dos produtos 
entregues ou dos serviços prestadas, conforme objeto deste edital. 

Parágrafo primeiro 

A contratante poderá efetuar, a qualquer tempo após a contratação, inspeções para 
verificar se a prestação de serviço atende às exigências das normas e especificações de 
segurança. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para 
qualquer operação financeira. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

São assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades previstos no Código 
de Defesa do Consumidor. 

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – Das Penalidades 

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui 
estabelecidas. 
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I. O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às 
seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa: 

c) No caso de não cumprimento do prazo de execução do objeto, será aplicável à 
CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual; 

II Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Pinhal de 
São Bento poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções 
previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta 
corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato, limitada a 10% do valor contratual; 

III Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o 
contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da 
contratante, devendo reassumir o contrato  no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data 
da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 

IV Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da 
administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da 
CONTRATADA, ocorrer à suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro 
de Fornecedores do Município de Bom Jesus do Sul, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

V Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

VI Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

O atraso injustificado na execução do objeto licitado sujeitará ao fornecedor as sanções 
previstas na Lei 8.666/93 e alterações. 

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - Dos Casos de Rescisão 

O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições 
estabelecidas neste contrato assegurará à CONTRATANTE, nos termos da Seção V, do 
Capítulo III da Lei n.º 8.666/93 em sua atual redação, o direito de dá-lo por rescindido, 
mediante notificação por escrito, através de ofício entregue diretamente ou por via postal, 
com prova de recebimento. 

Parágrafo Primeiro 

Fica a critério do representante da CONTRATANTE declarar rescindido o contrato, nos 
termos do “caput” desta cláusula ou aplicar as multas de que trata a cláusula décima 
segunda deste contrato. 

Parágrafo Segundo 

Fica este contrato rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE, independentemente 
de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos de 
inadimplemento por parte da CONTRATADA: 
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I. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

II. Cometimento de irregularidade grave no cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações e prazos; 

III. Atraso injustificado da execução do bem, serviço, ou conclusão da obra licitada; 

IV. Decretação de falência, pedido de concordata ou instauração de insolvência civil 
da CONTRATADA. 

V. Ausência de entrega de nota fiscal eletrônica (NF-E) considerando a 
impossibilidade de pagamento. 

Parágrafo Terceiro 

A rescisão contratual também operar-se-á nos seguintes casos: 

I. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 
que está subordinada a CONTRATANTE, devidamente deduzidas em processo 
administrativo regularmente instaurado; 

II. Supressão, unilateral por parte da Administração, dos quantitativos dos bens, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no 
artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93; 

III. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 

IV. Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, com 
redação dada pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999. 

Parágrafo Quarto 

A rescisão deste contrato poderá ser: 

I. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos 
enumerados nesta minuta; 

II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

III. Judicial, nos termos da legislação processual, vigente à época da rescisão 
contratual. 

Parágrafo Quinto 

Nos casos de rescisão administrativa ou amigável que tratam, respectivamente, os itens I 
e II, do parágrafo anterior, haverá precedência de autorização escrita e fundamentada da 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Das Alterações Contratuais 

I. Este contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Dos Casos Omissos 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Município de Pinhal de São Bento, à luz da 
legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicável à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do Foro 

Fica eleito o foro da comarca de Ampére-PR para dirimir quaisquer questões relativas a 
este contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus 
representantes, firmam o presente contrato, em três vias de igual teor e forma na 
presença de duas testemunhas. 

 

Pinhal de São Bento, em...... de ................................ de 2021. 

 

 
Paulo Falcade de Oliveira  

Prefeito Municipal 
 

Contratada 

Testemunha Testemunha 
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ANEXO XI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021 

 

 
 
 

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável pelos 
serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:  
 
 
 

NOME: 

ESPECIALIDADE: 

CONSELHO DE CLASSE 

DATA DO REGISTRO 

 
 
Local e data, 

 

 

____________________________________ 

Nome e assinatura do Representante Legal da empresa ou procurador 

CPF e RG do declarante 
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ANEXO XII 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021 
 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços abaixo discriminados, que 
integram o instrumento convocatório da licitação em epígrafe: 

 

Item Descrição  

 
Estimativa 

de 
despesa 

anual com 
Bolsa 

Estágio  

 
Percentual 

Máximo 
Admitido % 

 
Percentual 
Proposto % 

01 

SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA 

ESTUDANTES  

- serviço de intermediação de contratos entre o município de Pinhal de São 

Bento e estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino, 

Fundamental (EJA) médio, profissionalizante de nível médio, superior 

(graduação) e especialização (pós-graduação), com frequência efetiva, para 

fins de estágios curriculares supervisionados, nas diversas secretarias do 

município, mediante processo seletivo, em conformidade com a Lei Federal nº 

11.788 de 25 de setembro de 2008 e suas alterações, Lei Municipal nº 

818/2021 conforme quantidades e especificações constantes no Termo de 

Referência Anexo I. 

 

R$  

 

10,00% 

 

 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Prazo de execução: conforme edital. 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE E CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 
ENDEREÇO e TELEFONE: 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 
 
2 - CONDIÇÕES GERAIS 
2.1 A proponente declara conhecer e concordar com os termos do instrumento convocatório que 
regem a presente licitação. 
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais 
como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes 
sobre o fornecimento.  
 

3 – DECLARAÇÃO 

 Declaramos, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte ME/EPP.) 

 
Local e data. 

_____________________________________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE (SE HOUVER) 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, ou procurador) 
CPF e RG 

 


