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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2022 
Processo Administrativo n° 0040/2022 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE DOUTOR 
ULYSSES – PARANÁ, por meio da Secretaria Municipal de Administração, através da 
Superintendencia de Compras e Licitação, sediado na Rua Olívio Gabriel de Oliveira, 10, 
Centro, Doutor Ulysses, Estado do Paraná, CEP: 83.590-000, realizará licitação, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento de menor preço 
global através do maior desconto para taxa de administração, nos termos da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 
7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 
03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da 
Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital. 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Início às 
09h:00m do dia C. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 29/06/2022. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 29/06/2022. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE 
ESTÁGIOS”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
com as características descritas abaixo: 

1.1.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço do GLOBAL através 
do menor preço através do menor percentual de taxa administrativa sobre o valor 
mensal da bolsa auxilio (%), observadas as exigências contidas neste Edital e seus 
Anexos quanto às especificações do objeto. 

 
A. Características Mínimas das vagas de estagio a serem contratadas: 
 

SECRETARIA DE LOTAÇÃO DENOMINAÇÃO DA VAGA DE ESTÁGIO 
  QTDE DE 

VAGAS   
NÍVEL 

SEC. DE EDUCAÇÃO MONITOR ESCOLAR              6,0  MÉDIO E SUPERIOR 

SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE CLASSE              5,0  SUPERIOR 

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ROTINAS ADMINISTRATIVAS              2,0  SUPERIOR 

SEC. DE FINANÇAS CONTABILIDADE              1,0  SUPERIOR 

SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO ENGENHARIA CIVIL              1,0  SUPERIOR 

SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO ARQUITETURA              1,0  SUPERIOR 

TOTAL ------------------------------           16,0   

http://www.bll.org.br/
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RELAÇÃO DE VAGAS POR NIVEL DE ESCOLARIDADE CARGA HORÁRIA E VALOR DO AUXÍLIO DA BOLSA 

SECRETARIA DE 
LOTAÇÃO 

DENOMINAÇÃO DA 
VAGA DE ESTÁGIO 

QTDE 
DE 

VAGAS 
NÍVEL 

CARGA 
HORÁRIA 

PRAZO DE 
CONTRATAÇÃO 

VALOR DA 
BOLSA 
AUXÍLIO 

UNITÁRIO 

SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

MONITOR ESCOLAR 6,0 MÉDIO 
20 

HORAS 
12 MESES R$          550,00 

SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

AUXILIAR DE 
CLASSE 

5,0 SUPERIOR 
30 

HORAS 12 MESES R$          858,00 

SEC. DE 
ADMINISTRAÇÃO 

ROTINAS 
ADMINISTRATIVAS 

2,0 
TÉCNICO 

PROFISSIONALIZANTE 
20 

HORAS 12 MESES R$          858,00 

SEC. DE 
FINANÇAS 

CONTABILIDADE 1,0 SUPERIOR 
30 

HORAS 12 MESES R$          858,00 

SEC. DE OBRAS 
E VIAÇÃO 

ENGENHARIA CIVIL 1,0 SUPERIOR 
30 

HORAS 
12 MESES R$         858,00 

SEC. DE OBRAS 
E VIAÇÃO 

ARQUITETURA 1,0 SUPERIOR 
30 

HORAS 12 MESES R$         858,00 

TOTAL ------------------------------ 16,0  

 
1.2. A licitação será realizada por LOTE único, haja vista a peculiaridade da contratação, 
além de tornar a presente contratação atrativa a potenciais prestadores de serviços devido 
ao baixo valor da contratação. 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote através do menor 
percentual de taxa administrativa sobre o valor mensal da bolsa auxilio (%), observadas as 
exigências contidas neste Edital, Termo de Referencia e seus Anexos quanto às 
especificações do objeto. 
 
2. DO CREDENCIAMENTO 
2.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, 
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto 
desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas 
neste Edital e seus Anexos. 
2.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e 
Leilões. 
2.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 
empresas. 
2.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal 
ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da 
administração municipal. 
2.5. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas 
associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado 
no edital para o recebimento das propostas. 
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2.6. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 
documentos: 
2.6.1. Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado 
junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo 
fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) 
2.6.2. Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de 
Licitações do Brasil (ANEXO 04) e 
2.6.3. Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, 
constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do 
pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do 
certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º. 
2.6.4. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor 
do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o 
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a 
título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade 
com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04. 
2.6.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da 
declaração constante no Anexo III para fins de habilitação, deverá, quando do 
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados 
cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação 
para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 
 
3. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
3.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que 
terá, em especial, as seguintes atribuições: 
- acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
- responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
- abrir as propostas de preços; 
- analisar a aceitabilidade das propostas; 
- desclassificar propostas indicando os motivos; 
- conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 
menor preço; 
- verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
- declarar o vencedor; 
- receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
- elaborar a ata da sessão; 
- encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
- abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 
 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 
LEILÕES: 

3.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, operador devidamente credenciado em 
qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para 
formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 
www.bll.org.br. 

http://www.bll.org.br/
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3.3. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação 
direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual 
deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, 
pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no 
Edital. 
3.4. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de 
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante 
prévia definição de senha privativa. 
3.5. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por 
iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 
3.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - 
Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 
3.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
4. PARTICIPAÇÃO: 
4.1. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da 
senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de 
mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido. 
4.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão 
do seu representante; 
4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
4.4. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação. 
4.5. Será concedido quando for o caso, tratamento favorecido para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 
da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 
2006. 
4.6. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
- proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 
- que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
- estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
- que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
- que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
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dissolução ou liquidação; 
- Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
4.7. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida  
ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou 
através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 
da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão. 
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances. 
 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 
- Valor unitário; 
6.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência. 
6.3. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, serem 
informadas no campo próprio as ESPECICIFICAÇÔES e MARCAS dos produtos ofertados, 
a não inserção de especificações e Marcas dos produtos nestes campos, implicará na 
desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para 
desclassificação da proposta. 
6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
6.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

mailto:contato@bll.org.br
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alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 
6.8. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
6.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, 
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:  
- assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, 
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou  
- condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento 
dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço 
na execução do contrato. 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES. 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 
Termo de Referência. 
7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
7.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 
e os licitantes. 
7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 
7.9. O lance deverá ser ofertado por lote. 
7.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 
e registrado pelo sistema. 
7.12. O intervalo mínimo de diferença de desconto entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser de 0,01% (zero virgula zero um por cento). 
7.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o 
pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote. 
7.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 
7.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
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prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 
7.16. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
7.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 
7.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
7.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
7.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.21. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances. 
7.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
7.23. O Critério de julgamento adotado será o menor preço através do menor percentual 
de taxa administrativa sobre o valor mensal da bolsa auxilio (%). 
7.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.25. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances). 
7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 
7.28. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
7.29. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02(duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 
 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior 
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ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 
8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 
8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 
que fundamentam a suspeita; 
8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) 
horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
8.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro.  
8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.  
8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a sua continuidade.  
8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
9. DA HABILITAÇÃO 
9.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de 
habilitação exigidos no edital até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 
9.2. Da Habilitação Jurídica: 
9.2.1. Registro comercial (no caso de empresa individual); Ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado (em se tratando de sociedades 
comerciais), e acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (no caso 
de sociedades por ações); Inscrição do ato constitutivo acompanhada de prova de diretoria 
em exercício (no caso de sociedades civis); decreto de autorização e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir (em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País). 
9.2.2. Entende-se por estatuto/contrato social em vigor, o documento de constituição da 
pessoa jurídica e suas alterações, ou ainda sua última alteração consolidada, 
acompanhada de todas as suas eventuais alterações posteriores. 
9.2.3. Alvará e/ou CICAD, da sede da licitante participante do certame. 
9.3. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
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Fazenda (CNPJ/MF); 
9.3.2. Certidão conjunta pertinente aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, 
abrangendo as contribuições sociais/previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal; 
9.3.3. Certidão pertinente aos Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda 
Estadual do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei; 
9.3.4. Certidões pertinentes aos Tributos Municipais, expedidas pela Fazenda Municipal da 
localidade ou sede da licitante, na forma da lei; 
9.3.5. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS; 
9.3.6. Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n. 5452 de 1º de maio de 
1943. 
9.4. Das Declarações: 
9.4.1. Declaração de inexistencia de fatos impeditivos conforme modelo anexo VII 
9.4.2. Declaração de idoneidade emitida pelo próprio proponente de que a proponente não 
foi declarada inidônea por nenhum órgão da Administração Pública de qualquer esfera de 
Governo (Modelo Anexo VI); 
9.4.3. Declaração de que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) 
anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não 
mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo Anexo VIII); 
9.4.4. Declaração de não parentesco, conforme modelo constante no modelo Anexo X;  
9.4.5. Declaração de responsabilidade conforme modelo Anexo IX; 
9.4.6. Deverá ser apresentada, declaração de que cumprem os requisitos estabelecidos no 
Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, declarando que detêm tal condição, para que possam 
gozar dos benefícios outorgados pela Lei Complementar n. 123/06, podendo ser utilizado o 
modelo constante do modelo Anexo III.  

9.4.6.1. A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de 
falsidade ideológica, de que trata o art. 299 do Código Penal Brasileiro, bem 
como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei nº 8.666/93, sem 
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no 
item 19 deste Edital. 

9.4.6.2. A apresentação da declaração de enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte é condição para as licitantes usufruírem dos 
benefícios da Lei Complementar n. 123/2006. 

9.5. As certidões que não apresentarem o prazo de validade em seu corpo serão 
consideradas válidas desde que emitidas com antecedência máxima de até 60 (sessenta) 
dias da data prevista para realização da sessão pública do Pregão. 
9.5.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 
9.5.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar: 
9.5.3. Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço 
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respectivo; 
9.5.4. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
9.5.5. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 
9.5.5.1. Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente ou por servidor do 
Departamento de Licitações, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
9.5.5.2. Serão aceitas somente cópias legíveis; 
9.5.5.3. Aplicar-se-ão às microempresas e empresas de pequeno porte o previsto nos 
Artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
9.5.5.4. Em conformidade com a Lei Complementar 123/2006, a comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente 
será exigida para efeito de formalização do ajuste. 
9.5.5.5. Em conformidade com a LC 123/2006, as microempresas e empresas de 
pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 
9.5.5.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, consoante o item imediatamente anterior, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
9.5.5.7. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 
imediatamente anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
9.6. Qualificação Econômico-Financeira. 
9.6.1. Certidões negativas de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 
 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 
de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento. 
10.1.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 
Contratada, se for o caso. 
10.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
10.1.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 
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8.666/93). 
10.1.6. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
10.1.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
10.1.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
10.1.9. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
11. DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DOS LICITANTES 
11.1. Caberá ao Pregoeiro (a) inabilitar a licitante que não atender às exigências previstas, 
omitir qualquer dos documentos solicitados ou apresentá-los fora do prazo de validade. 
11.2. Poderá ser habilitada a licitante que tenha apresentado documentos com erros 
formais, desde que, justificadamente, tais fatos sejam irrelevantes e não causem prejuízos 
à Administração. 
11.3. Se o autor da melhor proposta não atender aos requisitos de habilitação, o (a) 
Pregoeiro analisará a documentação de habilitação das proponentes remanescentes 
respeitando a ordem de classificação. 

 
12. DO RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E QUALIFICAÇÃO 
DA LICITANTE 
12.1. Depois de avaliada a aceitabilidade da(s) proposta(s) e a qualificação da(s) licitante(s) 
titular(es) da(s) menor(es) oferta(s), constatado o atendimento dos requisitos, o Pregoeiro  
comunicará as licitantes da decisão sobre a aceitabilidade ou não das propostas e da 
habilitação e proclamará o resultado da licitação. 
12.1.1. Declarada a vencedora da licitação e não havendo interposição de recurso, o 
Pregoeiro fará a adjudicação do objeto à vencedora, com imediata emissão da 
confirmação, que discriminará e documentará as condições específicas para a contratação. 
 
13. DOS RECURSOS 
13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
13.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
13.1.2. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
13.1.3.A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
13.1.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 
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logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 
13.1.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
13.1.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 
 
14. DA HOMOLOGAÇÃO 

 
14.1. Decididos os recursos eventualmente formulados, o (a) Pregoeiro (a) encaminhará o 
processo da licitação à autoridade competente, para adjudicação e homologação do 
resultado e convocação da licitante vencedora para a assinatura do contrato, o qual 
poderá, motivadamente, revogar a licitação, por interesse público, ou anulá-la, se 
constatada irregularidade ou inobservância dos termos do Edital e ilegalidade no 
procedimento, sem que caiba desta decisão qualquer recurso por parte dos interessados 
ou de seus representantes legais, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
14.1.1. A invalidação do procedimento licitatório induz à do contrato. 
14.1.2. A convocação para assinatura do contrato será formalizada mediante notificação 
encaminhada ao endereço eletrônico (declinado pelo licitante na sua proposta de preços ou 
envelope) ou qualquer outro meio a critério do Município 
14.1.3. A adjudicatária deverá assinar o contrato (modelo constante do Anexo VI deste 
Edital), dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação enviada pelo 
Departamento de Licitações, na forma definida por esta Administração em conformidade 
com o item 13.1.2. 
a) O prazo concedido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
15.1. As obrigações da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
16.1. As obrigações da Contratante são as estabelecidas no Termo de Referência. 
 
17. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
171. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 
 
18. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo a este edital. 
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a) Advertência escrita; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com o Município de Doutor Ulysses PR; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 

e) Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no 

sistema de cadastramento de fornecedores do municipal. 

19. DAS PENALIDADES 
19.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a defesa 

prévia, a Administração poderá aplicar à Contratada, além das sanções previstas 
nos artigos 86 a 88 da Lei n. 8.666/1993, no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 8º 
da Instrução Normativa 37/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as 
seguintes sanções: 

 
19.2. A advertência escrita será aplicada ao contratado quando se tratar de infração leve, 
ajuízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades 
assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar 
prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 
19.3. Será aplicada multa nas seguintes condições: 
19.3.1. No caso de atraso injustificado na execução do objeto, será aplicada multa 

sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de atraso, nas seguintes proporções: 
19.3.2. 0,5% (zero vírgula cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso; 
19.3.3. 1,0% (um por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, até o 

limite de 30 (trinta) dias de atraso, a partir de quando será considerada inexecução 
parcial ou total do objeto. 

19.3.4. No caso de reincidência, será aplicada a multa de 1,0% (um por cento) sobre 
o valor da parcela inadimplida, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias de 
atraso, a partir de quando será considerada inexecução parcial ou total do objeto. 

19.3.5. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s) 
produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a 
Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das 
demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002. 

19.3.6. Será configurada a inexecução parcial do objeto na hipótese de 
descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
contratualmente que comprometam diretamente o objeto principal do contrato; 

19.3.7. Será configurada a inexecução total na hipótese de descumprimento total das 
obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente que comprometam 
diretamente o objeto principal; 

19.3.8. No caso de reincidência ou quando a inexecução parcial também caracterizar 
abandono da execução do contrato, será aplicada a multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da parte inadimplida. 

19.3.9. No caso de inexecução total, a multa aplicada será de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor total do contrato. 

19.3.10. Pelo descumprimento injustificado de outras obrigações que não configurem 
inexecução total ou parcial do contrato ou mora no adimplemento, será aplicada 
multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato. 
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19.3.11. As obrigações às quais se refere o item 18.3.8 são aquelas que não 
comprometem diretamente o objeto principal do contrato, mas que ferem critérios e 
condições nele explicitamente previstos. 

19.4. Em caso de reincidência, será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total do contrato. 

19.5. A fixação da multa compensatória referida nos itens 18.3.1 a 18.3.3, 18.3.6 a 18.3.8 
e 18.3.11, não obsta o ajuizamento de demanda buscando indenização suplementar 
em favor da CONTRATANTE, sendo o dano superior ao percentual referido. 

19.6. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração falsa; 
deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de 
qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será 
aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total dos produtos cotados pela proponente, podendo ser cumulada com as demais 
sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002. 

19.7. Caberá multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 
proposta ao licitante que se recusar injustificadamente, após ser considerado 
adjudicatário e dentro do prazo estabelecido pela Administração, a assinar o 
contrato, bem como aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo de 
indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa e da 
sanção de suspensão de licitar e contratar com o Município de Doutor Ulysses/PR, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantida a ampla defesa. 

19.8. Caberá multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor global 
atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e 
qualificação exigidas no instrumento convocatório; 

19.9. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente 
com as demais. 

19.10. Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas aos cofres públicos da 
Municipalidade, em até 05 (cinco) dias úteis, contados de sua publicação no Órgão 
Oficial do Município, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito 
existente, a critério da CONTRATANTE. 

19.11. Nas hipóteses referidas nos itens precedentes, após apuração efetuada através de 
processo administrativo, e não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o 
valor da multa aplicada será inscrito na "Dívida Ativa", para cobrança judicial. 

19.11.1. Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com o Município de Doutor Ulysses/PR, pelo prazo não 
superior a 02 (dois) anos, ao licitante quando: 

a) Quando restar configurada a inexecução parcial ou total das obrigações assumidas 
no contrato. 
- A declaração de inidoneidade será aplicada ao licitante que: 
Fizer declaração falsa em qualquer fase da licitação; 
Apresentar documento falso; 
Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
procedimento; 
Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude 
ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
- Ficará impedido de licitar e contratar com o Município e descredenciado no sistema 
de cadastramento de fornecedores municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo das outras multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 
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legais, o licitante que: 
Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
Ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
Não mantiver a proposta, 
Falhar ou fraudar na execução do contrato, 
Comportar-se de modo inidôneo ou 
Cometer fraude fiscal, 
- As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes 
remanescentes convocados em virtude da não aceitação da primeira colocada, 
ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das 
proponentes. 

 
20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
20.1. A participação na presente licitação implica na expressa e automática concordância 

com os termos deste Edital e dos seus respectivos anexos, não se podendo alegar, 
posteriormente, desconhecimento das regras constantes deste instrumento. 

20.2. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidades das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, bem como, pelo custo da 
preparação e apresentação dos documentos, independentemente do resultado do 
processo licitatório, sem direito a ressarcimento. 

20.3.  O (a) Pregoeiro (a), em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde 
que não comprometam o interesse da Administração, a lisura da licitação, a 
finalidade e a  segurança da contratação/fornecimento, e não contrariem a legislação 
vigente, poderá sanar e/ou relevar omissões ou erros observados na documentação 
e na proposta, sendo possível, caso julgue necessário, a promoção de diligências 
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

20.4. No caso de decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que 
impeça a realização da licitação na data fixada neste Edital, fica a mesma 
prorrogada para o próximo dia útil, prevalecendo o horário estabelecido. 

20.5. O órgão licitador poderá suspender ou mesmo cancelar os negócios já realizados, 
no todo ou em parte, sem que desta decisão caiba qualquer recurso por parte dos 
interessados ou de seus representantes legais, se constatada qualquer falha, 
irregularidade ou inobservância dos termos deste Edital ou de seus anexos, se for o 
caso. 

20.6. O certame poderá ser suspenso a qualquer momento, com a devida justificativa do 
pregoeiro, não ensejando quaisquer indenizações ou direitos aos licitantes 
interessados em participar da licitação; 

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o 
dia de início e incluir-se-á o do vencimento. Só iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente. 

20.8. Nas aquisições advindas do presente processo licitatório aplicam-se, 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – 
Código de Defesa do Consumidor. 

20.9. As questões resultantes deste Edital serão dirimidas no Foro da Comarca de Cerro 
Azul/PR, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.]Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
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interpretação do presente Edital e seus anexos deverá ser enviado no sistema 
eletrônico: www.bll.org.br, até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para o 
julgamento das propostas. 

20.10. O tratamento favorecido e diferenciado aos microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte, se aplica igualmente ao agricultor 
familiar, produtor rural pessoa física e sociedades cooperativas de consumo, nos 
termos da Lei Complementar 123/2006. 

20.11. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e, subsidiariamente, a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

20.12. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas 
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à 
forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à 
quitação financeira da negociação realizada. 

 
21. CLAUSULA ANTICORRUPÇÃO 

 
21.1. O município adota as práticas de anticorrupção, devendo: 
21.1.1. Observar e fazer observar em toda gestão do Contrato, o mais alto padrão de 

ética. Durante todo o processo de execução dos recursos do incentivo evitando 
práticas corruptas e fraudulentas: 

21.1.2. Impor sanções sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de  
inelegibilidade  na  forma da Lei indefinidamente ou por prazo determinado, para a 
outorga de contratos financiados pela gestão. 

21.1.3. Para os propósitos deste inciso, definem se as seguintes páticas:   
- Práticas corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no 
desempenho de suas atividades; 
- Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de 
influenciar  a  execução dos recursos; 
- Prática colusiva:  esquematizar ou estabelecer um  acordo  entre  dois ou mais 
licitantes, com  ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos: 
- Prática coercitiva: causa dano ou ameaça causar dano, direta ou indiretamente, 
ás pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 
processo licitatório ou afetara execução de um contrato;  
- Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas, aos representantes da Contratante, com o objetivo de 
impedir materialmente a fiscalização da execução do recurso. 
- Concordar e autorizar a avaliação das despesas  efetuadas,  mantendo  à  
disposição  dos órgãos de controle interno e externo todos os documentos, 
contas e registros comprobatórios das despesas efetuadas. 

 
Doutor Ulysses/PR, 30 de maio de 2022. 
 
 
 

Moiseis Branco da Silva 

http://www.bll.org.br/
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Prefeito Municipal de Doutor Ulysses/PR 
 

ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA A EXECUÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO NO MUNICÍPIO DE DOUTOR 

ULYSSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doutor Ulysses 
Março de 2022 
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1 – DO OBJETO 

O presente termo de referência tem por objeto a contratação de pessoa 

jurídica para mediar programa de estágio no município de Doutor Ulysses. 

 
2 – DA JUSTIFICATIVA 

O Município de Doutor Ulysses, tem como objetivo a contratação de pessoa 

jurídica especializada e habilitada para a mediação entre este município, entidades 

educacionais e estagiários para desenvolver programas de estágio no âmbito municipal. 

O objetivo do município é colaborar com a capacitação técnica profissional da 

sua população, uma vez que rotineiramente os profissionais de nível superior que são 

contratados pelo município, acabam sendo recrutados residentes em outros municípios, 

devido a baixa disponibilidade de profissionais de nível superior no território municipal. 

 
3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA CASO SEJA VENCEDORA 
3.1 – Atestado de capacidade técnica emitida por pessoa jurídica de direito público ou 

privado em nome da licitante, comprovando já ter executado ou estar executando serviços 

de natureza e características compatíveis com o objeto do presente termo; 

3.2 - As licitantes deverão quando requisitado pelo município, apresentar maiores 

comprovações que atestem a legitimidade dos documentos apresentados, conforme o item 

3.1; 

3.3 – Ofício indicando o profissional que atuará como responsável técnico pela execução 

dos serviços contratados, acompanhado de prova de que o profissional pertence ao quadro 

de funcionários da empresa, podendo ser comprovado através de apresentação de 

contrato social, no caso de sócio; Cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social ou 

contrato particular de prestação de serviços; Prova de sua eleição como diretor (a) da 

proponente; 

3.4 – Comprovante de inscrição do responsável técnico pela entidade perante ao Conselho 

Regional de Administração. 

 
4 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
4.1 – OS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIÁRIO COM O 

MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES, DEVERÃO ATENDER OS SEGUINTES 

PROCEDIMENTOS: 
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4.1.1 – Recrutamento e seleção dos candidatos as vagas de estagiário, conforme demanda 

e metodologia de seleção passada ao agente de integração pelo município; 

4.1.2 – Estabelecer convênio com diversas instituições educacionais no sentido de ampliar 

o desenvolvimento de programa de estágio no município; 

4.1.3 – Proceder com  a gestão dos contratos dos estagiários: 

4.1.3.1 – A gestão dos contratos compreende: o repasse ao estagiário da bolsa auxílio em 

valor estabelecido pelo município de Doutor Ulysses, mediante o processamento e gestão 

da folha de pagamento dos estagiários contratados; O atendimento dos prazos contratuais 

de acordo com a legislação vigente e sugestão de eventuais aditivos de prorrogação de 

prazo contratual; A contratação em favor do estagiário de seguro de vida e contra acidentes 

pessoais; 

 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 – Prestar os serviços de modo satisfatório, de acordo com as especificações do Edital, 

Contrato e todos os seus Anexos e determinações do Município de Doutor Ulysses, 

cumprindo com as normas e legislações vigentes; 

5.2 – Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas de seus 

empregados; 

5.3 – Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo 

licitatório, comunicando qualquer alteração em relação às declarações prestadas; 

5.4 – Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no 

presente instrumento; 

5.5 – Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do 

presente contrato; 

5.6 – Assumir integral responsabilidade pelos danos causados por seus agentes ou 

representantes na execução da prestação dos serviços contratados; 

5.7 – Assumir, por sua exclusiva responsabilidade, todos os custos e encargos resultantes 

da execução dos serviços, inclusive impostos, taxas, contribuições, emolumentos e suas 

majorações, incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto licitado, bem como os 

encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do pessoal; 

5.8 – Manter sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a 
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ter acesso durante a realização dos trabalhos; 

5.9 – Manter todas as licenças e autorizações necessárias para a realização dos serviços 

objeto deste contrato; 

5.10 – Fornecer EPI’s (equipamentos de proteção individual) necessários aos seus 

empregados, durante a execução dos serviços; 

5.11 – Cumprir as exigências quanto à carga horária constantes no item 4.1 deste Termo 

de Referência; 

5.12 – Comunicar, por escrito, imediatamente, à Contratante, a impossibilidade de 

execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis. 

5.13 – Elaborar relatório mensal, discriminando os procedimentos realizados por estagiário, 

o custo unitário e o custo total dos procedimentos; 

5.14 – A emissão da nota fiscal, deverá estar de acordo com o valor total descrito no 

relatório mensal a ser encaminhado a Secretaria Municipal de Administração; 

 

6 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO DE DOUTOR ULYSSES 

6.1 – Efetuar o pagamento ajustado; 

6.2 – Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

6.3 – Exercer a fiscalização dos serviços, assegurando o efetivo cumprimento do 

contratado; 

6.4 – Atuar junto a CONTRATADA na resolução de problemas ou outras situações 

inerentes ao contrato de prestação de serviços; 

6.5 – Notificar a CONTRATADA por problemas ou irregularidades inerentes à execução do 

serviço contratado.  

 

7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias do município de Doutor Ulysses, sendo: 

Dotações Orçamentárias 

Red Dotação Orçamentária Fonte Tipo de 
Despesa 

Secretaria 

54 05.003.04.122.0001.2.007.3.3.90.39.00.00 01000 
Out. Serv. De  
Terc. Pessoa 

Jurídica 

Administração 
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8 – DOS PRAZOS 

8.1 – O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, iniciando-se na data da assinatura 

dos instrumentos contratuais, podendo ser prorrogado em comum acordo e formalizado 

entre as partes, nos termos do inciso IV do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 

8.1.1 - O contrato deverá ser assinado até 05 (cinco) dias úteis após a homologação da 

licitação. 

8.1.2 - A prestação do serviço deverá iniciar no prazo de 03 (três) dias contados da 

assinatura do contrato.  

 

9 - DOS PAGAMENTOS 

9.1 - A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura e Relatório de serviços 

prestados, até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da prestação do serviço, com indicação 

de conta bancária de pessoa jurídica, acompanhada das guias de recolhimento do INSS e 

FGTS pagas no mês anterior, GFIP’s (com protocolo de envio).  

9.2 - O preço será pago mensalmente, no mês subsequente ao da prestação do serviço, 

em até 5 (cinco) dias a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da 

CONTRATADA, desde que atestado o cumprimento do serviço por servidor da Secretaria 

Municipal de Administração. 

 

10 -  PREVISÃO INICIAL DE VAGAS 

10.1 A previsão inicial das vagas, lotação e valores estão dispostas na tabela abaixo: 

SECRETARIA DE 
LOTAÇÃO 

DENOMINAÇÃO DA 
VAGA DE ESTÁGIO 

  QTDE 
DE 

VAGAS 
NÍVEL 

  VALOR 
UNITÁRIO 
MENSAL 
BOLSA 

AUXÍLIO 
UNITÁRIO   

  VALOR 
TOTAL DA 

BOLSA 
AUXÍLIO MÊS    

  VALOR 
TOTAL DA 

BOLSA 
AUXÍLIO 12 

MESES    

SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

MONITOR ESCOLAR 6,0  MÉDIO E SUPERIOR R$ 550,00 R$ 3.300,00  R$   39.600,00  

SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

AUXILIAR DE 
CLASSE 

5,0  SUPERIOR R$ 792,00 R$ 3.960,00  R$   47.520,00  

SEC. DE 
ADMINISTRAÇÃO 

ROTINAS 
ADMINISTRATIVAS 

2,0  SUPERIOR R$ 858,00 R$ 1.716,00  R$   20.592,00  

SEC. DE 
FINANÇAS 

CONTABILIDADE 1,0  SUPERIOR R$ 858,00 R$ 858,00  R$   10.296,00  

SEC. DE OBRAS 
E VIAÇÃO 

ENGENHARIA CIVIL 1,0  SUPERIOR R$ 858,00 R$ 858,00  R$   10.296,00  

SEC. DE OBRAS 
E VIAÇÃO 

ARQUITETURA 1,0  SUPERIOR R$ 858,00 R$ 858,00  R$   10.296,00  
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TOTAL ------------------------------ 16,0  TOTAL MÊS    R$ 11.550,00   R$ 138.600,00  

 
10.2. Descrição das atividades, condições, e cursos compatíveis de acordo para 
competência de cada estagiário conforme Anexo I da Lei Municipal nº 011/2022: 
 

DENOMINAÇÃO DA VAGA: Estágio em Monitor Escolar 

 

SECRETARIA: Educação 

 

NÍVEL: MÉDIO E SUPERIOR 

 

IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA DIÁRIA: 4 HORAS 

  

CURSOS COMPATÍVEIS: Alunos matriculados no Ensino Médio e Alunos de cursos superiores 

licenciatura plena em qualquer área da educação. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Acompanhar alunos desde o embarque até o seu 

desembarque na escola de destino, conferir todos os alunos frequentes no dia a dia, 

auxiliar no embarque e desembarque seguro e acomodação dos seus pertences, com 

atenção voltada a segurança dos alunos procurando evitar possíveis acidentes, 

proceder com lisura e urbanidade para com os escolares, pais, professores e servidores 

dos estabelecimentos do ensino, acomodar  os escolares com respectivos cinto de 

segurança, ajudar o aluno a subir e descer as escadas do transportes, orientar 

diariamente os alunos quanto ao risco de acidente, sobre medidas de segurança, e 

comportamento, evitando que coloquem partes do corpo para fora da janela, zelar pelo 

bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução 

de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos alunos, prestar esclarecimento, 

sempre que solicitado de quaisquer problemas relacionados a execução do transporte. 

O aluno transportado, portador de necessidades especiais, comprovados mediante, 

laudo e a atestado medico, terá tratamento especial por parte do monitor, agir como 

intermediário entre o motorista e os alunos passageiros, comunicando  quaisquer 

eventualidade aos responsáveis pelo estabelecimento de ensino onde o aluno estiver 

matriculado. executar tarefas correlatas a sua função determinadas pelo seu superior. No 

desembarque na escola o monitor permanecera na escola, até a saída dos mesmos, será 

responsável pela organização da entrada e saída dos alunos. Durante o deslocamento 

entre a residência dos alunos até a chegada na escola o estagiário será supervisionado 

pelo motorista do transporte e durante a permanência na escola será supervisionado 

pela direção do estabelecimento de ensino. 
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DENOMINAÇÃO DA VAGA: ESTAGIÁRIO DE AUXILIAR DE CLASSE 

 

NÍVEL: SUPERIOR 

 

SECRETARIA: Educação 

 

IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA DIÁRIA: 4 HORAS 

 

CURSOS COMPATÍVEIS: Aluno de Graduação em qualquer área da Educação. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Presta auxílio á professores em instituições de ensino com 

ênfase em locais de educação básica e infantil, fazendo parte da equipe docente da 

escola. Auxilia com organização e manutenção do ambiente de sala de aula. Da 

suporte para demais solicitações da direção escolar, ajudar com correções de 

atividades e provas. No caso da Educação infantil será responsável por auxiliar as 

crianças a desenvolver a autonomia. Ajudando os com tarefas como: higiene básica, 

dar refeições e aplicar atividades estimulantes. Em seu dia a dia, realiza tarefas como: 

Organização de brinquedos e demais itens das classes. Preparação de materiais e 

recursos necessários  para desenvolverem as atividades. Acompanhar crianças até o 

banheiro, refeitório, transporte escolar, etc. Mediação entre conflitos de criança. 

Auxilio pedagógico para que os alunos desenvolvam suas atividades Deve estar em 

plena disposição para auxiliar em qualquer processo que venha a surgir.  

DENOMINAÇÃO DA VAGA: ESTAGIÁRIO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS 

 

NÍVEL: SUPERIOR 

 

SECRETARIA: Administração 

 

IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA DIÁRIA: 6 HORAS 

 

CURSOS COMPATÍVEIS: Alunos matriculados em curso de nível superior nas áreas de 

Administração, Administração Pública, Contabilidade, Economia, Direito, Tecnólogo em 

Recursos Humanos e Tecnólogo em Logística. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Rotinas administrativas, tais como: acompanhar e auxiliar na 

digitação/elaboração de documentos formais (ofício, requerimento, termos de qualquer 

natureza, avisos, portarias, decretos), acompanhar e auxiliar no arquivo de documentos, 

Utilizar computadores e sistemas de informática. Atendimento ao Público. Acompanhar o 

recebimento de materiais por fornecedores, no sentido de verificar a conformidade dos 

produtos adquiridos com os que estão sendo entregues. Elaborar planilhas de controle, 

Controle de férias de servidores. Controle do registro de ponto eletrônico. Controle da 
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emissão de documentos formais e sua numeração. Auxiliar em processos de admissão e 

recrutamento de pessoal. Solicitar cotação de preços e orçamentos. Auxiliar na 

elaboração de Termos de Referência/Projeto Básico e Outras rotinas correlatas a área de 

sua lotação. Todas as atividades mencionadas sempre deverão ser acompanhadas pelo 

responsável pelo setor. 
DENOMINAÇÃO DA VAGA: ESTAGIÁRIO EM CONTABILIDADE 

 

NÍVEL: SUPERIOR 

 

IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA DIÁRIA: 6 HORAS 

 

SECRETARIA: Finanças 

 

CURSOS COMPATÍVEIS: Contabilidade. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Rotinas administrativas, tais como: acompanhar e auxiliar na 

digitação de documentos formais (ofícios, requerimentos, termos de qualquer natureza, 

avisos, portarias, decretos). Acompanhar e auxiliar no arquivo de documentos. Utilizar 

computadores e sistemas de informática. Elaborar planilhas de controle de despesas e de 

receitas. Digitalização de documentos diversos. Acompanhar e auxiliar nas rotinas 

contábeis (conciliações, lançamentos contábeis). Auxiliar no controle de frotas e 

abastecimentos, através do usos de planilhas pré-formatadas. Poderá acompanhar o 

lançamento e alimentação dos diversos sistemas de controle, os quais tem sua entrega 

aos diversos órgãos obrigatória (SIM-AM, SIOPE, SIOPS, CIT). 

DENOMINAÇÃO DA VAGA: ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

NÍVEL: SUPERIOR 

 

IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA DIÁRIA: 6 HORAS 

 

SECRETARIA: Obras e Viação 

 

CURSOS COMPATÍVEIS: Alunos matriculados em curso Nível Superior de Engenharia Civil. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: O estagiário pode auxiliar e acompanhar os trabalhos de 

fiscalização nos canteiros de obras, podendo preencher planilhas, elaborar documentos 

administrativos, tais como: Ofícios, Memorandos, Notificações e etc. Poderá auxiliar no 

preenchimento de diversos. Poderá participar da leitura de desenhos, da elaboração de 

cronograma de execução de obras. Poderá acompanhar a análise e elaboração de 

relatórios técnicos. Poderá acompanhar todas as atividades que envolvam a gestão de 

um projeto seja este de pequeno ou grande porte. 

DENOMINAÇÃO DA VAGA: ESTAGIÁRIO EM ARQUITETURA 
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NÍVEL: SUPERIOR 

 

IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 HORAS 

 

SECRETÁRIA: Obras e Viação 

 

N° DE VAGAS: 1 

 

CURSOS COMPATÍVEIS: Alunos matriculados em curso Nível Superior de Arquitetura. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: O estagiário pode auxiliar e acompanhar os trabalhos de 

fiscalização nos canteiros de obras, podendo preencher planilhas, elaborar documentos 

administrativos, tais como: Ofícios, Memorandos, Notificações e etc. Poderá auxiliar no 

preenchimento de diversos. Poderá participar da leitura de desenhos, da elaboração de 

cronograma de execução de obras. Poderá acompanhar a análise e elaboração de 

relatórios técnicos. Poderá acompanhar todas as atividades que envolvam a gestão de 

um projeto seja este de pequeno ou grande porte. 

 
11 – RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 
11.1 Responsável pela elaboração: 
 
Elaborado em 17/03/2022, por: 
 
 
 

Vani Felex Da Silva 
Secretaria Municipal de Administração 

Decreto nº 001/2021 
 
 
 
De acordo.  

  

Considerando os termos do Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
APROVO o presente Termo de Referencia e ratifico a veracidade de todas as informações 
exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento de marca e/ou modelo do 
objeto em tela.  
  

  

  

_____________________________________ 
Moiseis Branco da Silva 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I-B 

 
TABELA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS ESTIMADOS 

 

LOTE 
SECRETARIA DE 

LOTAÇÃO 

DENOMINAÇÃO 
DA VAGA DE 

ESTÁGIO 

  QTDE 
DE 

VAGAS   
NÍVEL 

  VALOR 
TOTAL DA 

BOLSA 
AUXÍLIO 12 

MESES    

 TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
ESTIMADO PARA 

O LOTE  

 VALOR 
ESTIMADO DA 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

MÊS  

 PRAZO/MESES  

 VALOR 
ESTIMADO DA 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

12 MESES  

LO
TE

 0
0

1
 

SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

MONITOR 
ESCOLAR 

                   
6,0  

MÉDIO 

R$ 138.600,00 *10,0%  R$        1.155,00  
                        

12,0  
 R$      13.860,00  

SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

AUXILIAR DE 
CLASSE 

                   
5,0  

SUPERIOR 

SEC. DE 
ADMINISTRAÇÃO 

ROTINAS 
ADMINISTRATIVAS 

                   
2,0  

TÉCNICO 
PROFISSIONALIZANTE 

SEC. DE 
FINANÇAS 

CONTABILIDADE 
                   

1,0  
SUPERIOR 

SEC. DE OBRAS 
E VIAÇÃO 

ENGENHARIA 
CIVIL 

                   
1,0  

SUPERIOR 

SEC. DE OBRAS 
E VIAÇÃO 

ARQUITETURA 
                   

1,0  
SUPERIOR 

TOTAL 
                 

16,0  
TOTAL MÊS  R$ 138.600,00  *10,0%  R$        1.155,00     R$      13.860,00  

 
* A licitante proponente deverá oferecer lances sobre o percentual da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO cobrado para 

geranciamento e operacionalização das bolsas de estágio, devendo ajustar os valores mensal e 12 meses referente à sua 
remuneração de acordo com os lances ofertados na TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Lembrando que tais descontos não 

devem afetar os valores a serem pagos a titulo de auxilio remuneratório aos estagiários. 
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ANEXO II 

 
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº ***/2022 

 
 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Pregão Eletrônico n.***/2022 
Razão Social da proponente: 
CNPJ da proponente: 
Endereço da proponente: 
 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE 
INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS”, na quantidade, forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos. 
 

LOTE 
SECRETARIA DE 

LOTAÇÃO 

DENOMINAÇÃO 
DA VAGA DE 

ESTÁGIO 

  QTDE 
DE 

VAGAS   
NÍVEL 

  VALOR 
TOTAL DA 

BOLSA 
AUXÍLIO 12 

MESES    

 TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
ESTIMADO PARA 

O LOTE  

 VALOR 
ESTIMADO DA 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

MÊS  

 PRAZO/MESES  

 VALOR 
ESTIMADO DA 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

12 MESES  

LO
TE

 0
01

 

SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

MONITOR 
ESCOLAR 

6,0  MÉDIO 

R$ 138.600,00 XX,X%  R$        XXXXXX                          12,0  R$        XXXXXX 

SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

AUXILIAR DE 
CLASSE 

5,0  SUPERIOR 

SEC. DE 
ADMINISTRAÇÃO 

ROTINAS 
ADMINISTRATIVAS 

2,0  
TÉCNICO 

PROFISSIONALIZANTE 

SEC. DE 
FINANÇAS 

CONTABILIDADE 1,0  SUPERIOR 
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SEC. DE OBRAS 
E VIAÇÃO 

ENGENHARIA 
CIVIL 

1,0  SUPERIOR 

SEC. DE OBRAS 
E VIAÇÃO 

ARQUITETURA 1,0  SUPERIOR 

TOTAL 16,0  TOTAL MÊS  R$ 138.600,00  XX,XX% R$        XXXXXX   R$        XXXXXX 

 
 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: conforme edital. 
Local de entrega: conforme edital. 
 
Declaro, sob as penas da lei, que o produto ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos. 
Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da 
apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, despesas administrativas, seguro, frete, 
descarga e lucro. 
 

Local, data. 
NOME 
Cargo 

 
 

 
PREFERENCIALMETE BANCO OFICIAL CONTA CORRENTE: 
AGÊNCIA: 

• Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante 
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ANEXO III 
 

(fora dos envelopes) 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2016 

(OBRIGATÓRIO FORA DOS ENVELOPES) 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 00XX/2022 TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
 
Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capitulo II, Artigo 3º “Para 
os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de 
pequeno porte a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 
10.406 de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,...” 
(Qualificação da empresa proponente) ___________________, pessoas jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ...................................., com sede na 
_______________________ vem através de seu representante legal infra-assinado, 
com fundamento no artigo 3º e seus parágrafos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, manifestar a sua condição para participação e tratamento 
diferenciado e favorecido, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto. 
 
DECLARA ainda estar inserida na condição (assinalar a opção correspondente a 
situação da empresa): 
 
(  ) Microempresa Individual – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um 
mil reais). 
 
(  ) Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 
reais). 
 
(  ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais); e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais). 
 
DECLARA igualmente que: 
I – de seu capital não participa outra pessoa jurídica; 
II – que não é filial, sucursal, agencia ou representação, no país, de pessoa jurídica com 
sede no exterior; 
III – de seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja 
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos 
da Lei Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta 
global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006; 
IV – não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital 
de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a 
receita bruta global das empresa não ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º 
da Lei Complementar nº 123/2006; 
V – não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com 
fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não 
ultrapasse o limite de que trata do inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006; 
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VI – não é constituída sob forma de cooperativas, salvo de consumo; 
VII – não participa do capital de outra pessoa jurídica; 
VIII – não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento 
ou de caixa econômica, de sociedade de credito, financiamento, de investimento ou de 
credito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e 
cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização 
ou de previdência complementar; 
IX – não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anoscalendário 
anteriores; e 
X – não é constituída sob forma de sociedade por ações; 
Por fim, DECLARA, que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora 
prestadas, sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame 
licitatório. 
 
Sem mais, subscrevemo-nos, 
 
Atenciosamente, 
 
Em ...... de ..................de 20___. 
 
_______________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
(INDICAR NOME E RG) 
 
_______________________________ 
Contador Responsável pela Contabilidade da Empresa 
(INDICAR NOME, RG e CRC) 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ 

 
 
 

• Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante; 
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ANEXO IV 

 
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO

 DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 
 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

Razão Social: 

Ramo de Atividade: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: 

CEP: CNPJ: 

Telefone Comercial: Inscrição Estadual: 

Representante Legal: RG: 

E-mail: CPF: 

Telefone Celular: 

Whatsapp: 

Resp. Financeiro: 

E-mail Financeiro: Telefone: 

E-mail para informativo de edital 

ME/EPP:(  ) SIM ( ) Não 

 
Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 
Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do 
qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 
São responsabilidades do Licitante: 
Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de 
negócios dos quais venha a participar; 
Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos  
editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 
Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais 
normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais 
declara ter pleno conhecimento; 
Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme 
Anexo III.I 
Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
 
O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do 
Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
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O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança 
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no 
Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil. 
 
O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, 
pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades 
assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em 
andamento. 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da 
última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. 
Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as 
informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, 
ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida. 
 
 
Local e data:   
 
 
 
 
 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES 
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO 4.1 

 
ANEXO   AO   TERMO   DE   ADESÃO   AO   SISTEMA    ELETRÔNICO    DE    

LICITAÇÕES    DA  BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL INDICAÇÃO DE 
USUÁRIO DO SISTEMA. 

 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

 
 
Operadores 

1 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 Whatsapp  

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 Whatsapp 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 Whatsapp  

O Licitante reconhece que: 
A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de 
uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma 
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 
O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de 
Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 
A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 
comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário 
bloqueio de acesso; 
O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações 
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes 
e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de 
inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e 
no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 
 
Local e data:   
 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO V 
 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – SOMENTE PARA O FORNECEDOR 
VENCEDOR 

 
Editais publicados pelo sistema de aquisição: 
 
1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias 
após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote 
adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil. 
 
Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 
 
1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado 
em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com 
emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de 
R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em 
favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
 
O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de 
multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de 
proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – 
Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave 
Eletrônica. 
 
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na 
plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados 
com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado. 
 
DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação 
junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do 
sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o 
licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado. 
 
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR 
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos os termos contidos neste 
anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 
Local e data:    
 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES 
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO VI 

 
 

DECLARAÇÃO INIDÔNEOS PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O PODER 
PÚBLICO 

 
(Nome da Empresa) 
 
CNPJ/MF Nº   , 
sediada. 
 
 
 
(Endereço Completo) 
 
 
 
Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade Pregão Eletrônico nº XXX/2022, instaurada pela Prefeitura Municipal de 
Doutor Ulysses/PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 
Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
(Local e Data) 
 
 
 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO VII 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022 DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS 

IMPEDITIVOS 
 
 
(Nome da Empresa) 
 
 
 
 
 
CNPJ/MF Nº   , 
sediada 
 
 
 
(Endereço Completo) 
 
 
 
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
 
 
 
(Local e Data) 
 
 
 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO VIII 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00XX/2022 
 
 
(Razão social da empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço completo). Declaramos que não 
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n. 
8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999. Declara expressamente, sob as 
penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII. 
 
(Local e Data) 
 
 
 
 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar 
essa condição. 
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ANEXO IX 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES/PR. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00XX/2022 
 

Com vistas à participação no pregão em epígrafe e, para todos fins de direito, 
DECLARAMOS que: 
 
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessários; 
 
Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas nesta licitação; 
 
Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de 
preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento 
do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência 
do contrato; 
 
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexo e legislação 
aplicada. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
[Local], ___ de _________ de 20___. 
 

 
_________________________________________ 

[Nome/Cargo/Assinatura do Responsável Legal] 
[Nome da Empresa] 

[CNPJ] 
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ANEXO X 
 

(MODELO) 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 
 
À Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR,  
Rua Olívio Gabriel de Oliveira, 10, Doutor Ulysses/PR. 
Comissão Permanente de Licitação – CPL 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00XX/2022 
 
 
A empresa ____________, inscrita no CNPJ nº ______________, com sede 
______________, DECLARA, para os fins do disposto na Súmula Vinculante nº 13, editada pelo 
Supremo Tribunal Federal, Acórdão nº 2745/2010 do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, Prejulgado n° 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que: 
NÃO POSSUI cônjuge, companheiro ou parentes que sejam agentes políticos ou 
exerçam cargo comissionado ou função gratificada na Administração Pública Direta ou 
Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal.  
DECLARA ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Para os 
fins desta declaração, consideram-se parentes: 
 

 
Parente em linha reta Parente colateral 

Parente por afinidade 
(familiares do cônjuge) 

1º grau  Pai, mãe e filho (a). --- 
Padrasto, madrasta, 

enteado (a), sogro (a), 
genro e nora. 

2º grau  Avô, avó e neto (a). Irmãos. 
Cunhado (a), avô e avó 

do cônjuge 

3º grau  Bisavô, bisavó e bisneto Tio (a) e sobrinho (a) Concunhado (a). 

 
Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando 
ciente de que a declaração falsa está sujeita às penalidades previstas em lei. 
 
Local, __ de _____ de 20___. 
 

 
________________________________________________________ 

Nome do Responsável Legal 
RG e Assinatura 
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ANEXO XI 

 
MINUTA DE CONTRATO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N°  /2022 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº  /2022 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE 
ESTÁGIOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR 
ULYSSES E A EMPRESA _________________.  
 
 

O MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES, pessoa jurídica de direito público, sito a Rua Olívio 
Gabriel de Oliveira, 10, Centro, Doutor Ulysses, Estado do Paraná, CEP: 83.590-000, neste 
ato, representado pelo Prefeito Municipal Senhor MOISIES BRANCO DA SILVA, brasileiro, 
casado, portador do RG nº XXXX e inscrito no CPF nº XXXXX, residente e domiciliado 
neste Município na  Rua Olivio Gabriel de Oliveira, S/Nº, Centro, Doutor Ulysses, Estado do 
Paraná, CEP: 83.590-000,  a seguir denominado CONTRATANTE, e a Empresa 
XXXX,   pessoa   jurídica   de   direito   privado   com   endereço  à XXXXX,  inscrita  no  
CNPJ/MF sob nº. XXXX, neste ato representada por seu (sua) representante Legal,  
Senhor (a)  XXXXXX, , a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o 
presente Contrato, decorrente do resultado da licitação, modalidade PREGÃO NA FORMA 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, Edital nº ***/2022, nos termos da Lei n.º 8.666/93 
e suas alterações, Lei n.º 10.520/2002, assim como pelas condições do edital já referido, 
pelos termos da proposta da CONTRATADA  datada  de     /    /  e pelas cláusulas a 
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, conforme condições 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e 
à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
Descrtivo das vagas, lotação e nível de escolaridade. 

SECRETARIA DE LOTAÇÃO DENOMINAÇÃO DA VAGA DE ESTÁGIO 
  QTDE DE 

VAGAS   
NÍVEL 

SEC. DE EDUCAÇÃO MONITOR ESCOLAR              6,0  MÉDIO 

SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE CLASSE              5,0  SUPERIOR 

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ROTINAS ADMINISTRATIVAS              2,0  
TÉCNICO 

PROFISSIONALIZANTE 

SEC. DE FINANÇAS CONTABILIDADE              1,0  SUPERIOR 

SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO ENGENHARIA CIVIL              1,0  SUPERIOR 

SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO ARQUITETURA              1,0  SUPERIOR 

TOTAL ------------------------------           16,0   
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Valores a serem pagos nas bolsas estagios: 

RELAÇÃO DE VAGAS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE CARGA HORÁRIA E VALOR DO AUXÍLIO DA BOLSA 

SECRETARIA DE 
LOTAÇÃO 

DENOMINAÇÃO DA 
VAGA DE ESTÁGIO 

QTDE 
DE 

VAGAS 
NÍVEL 

CARGA 
HORÁRIA 

PRAZO DE 
CONTRATAÇÃO 

VALOR DA 
BOLSA 
AUXÍLIO 

UNITÁRIO 

SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

MONITOR ESCOLAR 6,0 MÉDIO 
20 

HORAS 
12 MESES R$          550,00 

SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

AUXILIAR DE 
CLASSE 

5,0 SUPERIOR 
30 

HORAS 12 MESES R$          858,00 

SEC. DE 
ADMINISTRAÇÃO 

ROTINAS 
ADMINISTRATIVAS 

2,0 
TÉCNICO 

PROFISSIONALIZANTE 
20 

HORAS 12 MESES R$          660,00 

SEC. DE 
FINANÇAS 

CONTABILIDADE 1,0 SUPERIOR 
30 

HORAS 
12 MESES R$          858,00 

SEC. DE OBRAS 
E VIAÇÃO 

ENGENHARIA CIVIL 1,0 SUPERIOR 
30 

HORAS 12 MESES R$         858,00 

SEC. DE OBRAS 
E VIAÇÃO 

ARQUITETURA 1,0 SUPERIOR 
30 

HORAS 12 MESES R$         858,00 

TOTAL ------------------------------ 16,0  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na  
data  de  .........../......../.  e  encerramento em .........../........./ , podendo ser prorrogado por 
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização 
formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 
- Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
- Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza 

continuada; 
- Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de 

que os serviços tenham sido prestados regularmente; 
- Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse 

na realização do serviço; 
- Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a 

Administração; 
- Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; 
- Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
3.1. O valor total da contratação é de R$ (. ), conforme tabela abaixo: 
 

LOT
E 

SECRETARIA 
DE LOTAÇÃO 

DENOMINAÇÃ
O DA VAGA DE 

ESTÁGIO 

  
QTDE 

DE 
VAGA

S   

NÍVEL 

  VALOR TOTAL 
DA BOLSA 
AUXÍLIO 12 

MESES    

 TAXA DE 
ADMINIST

RAÇÃO 
ESTIMAD
O PARA O 

LOTE  

 VALOR 
ESTIMADO 

DA TAXA DE 
ADMINISTRA

ÇÃO MÊS  

 
PRAZO/MESE

S  

 VALOR 
ESTIMADO DA 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇ
ÃO 12 MESES  

L
O

T
E

 

0
0
1

 

SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

MONITOR 
ESCOLAR 

6,0  MÉDIO R$ 137.808,00 XX,X%  R$ XX,XX  
                        

12,0  
 R$   XX,XX  
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SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

AUXILIAR DE 
CLASSE 

5,0  SUPERIOR 

SEC. DE 
ADMINISTRA

ÇÃO 

ROTINAS 
ADMINISTRATI

VAS 
2,0  

TÉCNICO 
PROFISSIONALIZAN

TE 

SEC. DE 
FINANÇAS 

CONTABILIDAD
E 

1,0  SUPERIOR 

SEC. DE 
OBRAS E 
VIAÇÃO 

ENGENHARIA 
CIVIL 

1,0  SUPERIOR 

SEC. DE 
OBRAS E 
VIAÇÃO 

ARQUITETURA 1,0  SUPERIOR 

TOTAL 16,0  TOTAL MÊS  R$ 137.808,00  XX,X%  R$        XX,XX  
  

 R$      XX,XX  

 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamenteprestados. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária, na classificação abaixo: 
 
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos 
recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita 
no início de cada exercício financeiro. 
 
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
5.1 O pagamento será efetuado pelo contratante no prazo de até o 5º dia de cada mês 
mediante apresentação de documento fiscal apresentado pela contratada. 
 
CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA SETIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 
7.1. Oregime de execuçãodos serviços a serem executadospela CONTRATADA, os 
materiais que serão empregadosea fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles 
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mêse ano, 
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bemcomoonomedosempregadoseventualmenteenvolvidos, encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
8.3. Notificar o contratadoporescrito da ocorrência de eventuaisimperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas. 
8.4. Pagar ao contratado o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas neste Termo de Referência. 
8.5. Não praticar atos de ingerência na administração do contratado, tais como: 
- Exercer o poder de mando sobre os empregados do contratado, devendo reportar-se 
somente aos prepostos ou responsáveis por ele indicados, exceto quando o objeto da 
contrataçãopreviro atendimento direto, taiscomonos serviços de recepção e apoio ao 
usuário; e 
- Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na(s) empresa(s) do contratado. 
- Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato. 
- Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 
- Cientificar o órgão de representação para adoção das medidas cabíveis quando do 
descumprimento das obrigações pelocontratado. 
-Arquivar, entre outros documentos, termos de compromisso de estágio e respectivos 
aditivos, termos de recebimento, avaliações semestrais dos estagiários, relatórios de 
execução contratual, relatórios e termos circunstanciados e notificações expedidas. 
- Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando o contratado houver beneficiado-
se da preferência estabelecida pelo § 5º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993. 
-Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que forem solicitadas 
pelo contratado. 
- Informar ao Agente de Integração acerca das oportunidades de estágio a serem 
concedidas. 
- Coordenar, acompanhar e avaliar a execução do Programa de Estágio. 
- Solicitar ao Agente de Integração estudantes que atendam aos perfis informados de 
acordo comavaga a ser preenchida. 
- Receber os estagiários e autorizar a realização dos estágios nas unidades, desde que 
preencham os requisitos exigidos para a sua realização. 
- Providenciar crachá de identificação para o acesso as dependências do Órgão e 
unidades. 
- Acompanhar a frequência mensal dos estagiários. 
- Registrar e manter atualizado o cadastro dos estagiários no Município. 
- Efetuar o pagamento mensal das bolsas de estágio. 
- Efetuar o pagamento da fatura mensal do Agente de Integração, conforme condições 
pactuadas. 
- Solicitar o desligamento de estagiários, quando necessário em conformidade com a 
legislação vigente. 
- Autorizar o remanejamento deestagiários. 
- Assegurar aos estagiários recesso remunerado a ser gozado preferencialmente durante 
as férias escolares. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. Absorver todos os termos de compromisso vigentes, sem ônus ao Município de 
Doutor Ulysses/PR, quando da assinatura do contrato, com finalidade de não interromper 
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as bolsas de estágio em andamento, celebrando, num prazo de 10 (dez) dias úteis, novos 
termos de compromisso, mantendo as vigências dos termos atuais e as demais cláusulas. 
10.2. 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, 
defeitosouincorreçõesresultantes da execução oudosmateriais empregados. 
10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 
como por todo e qualquer dano causado a este Município, devendo ressarcir 
imediatamente a Administraçãoem sua integralidade. 
10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações emvigor. 
10.5. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 
contrato, até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes 
documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta 
relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a 
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT. 
10.6. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dosserviços. 
10.7. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 
aos documentos relativos à execução do empreendimento. 
10.8. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 
bens de terceiros. 
10.9. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
10.10. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram 
este Termo de Referência, no prazo determinado. 
10.11. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo. 
10.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigosoouinsalubre. 
10.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
10.14. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e minorias 
étnicasbem como as regras de acessibilidade previstas na legislação. 
10.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 
do contrato. 
10.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 
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eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
10.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Municipal, as normas de 
segurança do contratante. 
10.18. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e das rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 
adequadas, com a observância às recomendações legais e normativas, bem como aceitas 
como boaprática. 
10.19. Atender às condições exigidas pelas as instituições de ensino no que diz respeito à 
execução dos estágios não obrigatórios, selecionando os estagiários de acordo com as 
atividades a serem desempenhadas nas unidades do contratante e em conformidade com 
os requisitos acadêmicos de cada estudante. 
10.20. Recrutar, selecionar e encaminhar os estudantes candidatos ao estágio, de acordo 
com o perfil das áreas de interesse do contratante para dedicarem-se às atividades 
relacionadas aos respectivos cursos, dentro das porcentagens mínimas estabelecidas em 
lei e no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da solicitação do contratante. 
10.21. Efetivar a contratação do estagiário selecionado pelo contratante, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis a contar da requisição, ou em tempo inferior, quando justificadamente, 
houver urgência na requisição. 
10.22. Informar aos estagiários sobre os documentos e as providências necessários à 
efetivação do termo de compromisso de estágio (TCE), sobre os deveres, os direitos e as 
obrigações. 
10.23. Contratar seguro de acidentes pessoais em favor de cada estagiário, comprovando 
ao contratante que a apólice é compativel com os valores de mercado. 
10.24. O contratado deverá informar o número da apólice e o nome da companhia 
seguradora no contrato de prestação de serviços. 
10.25. Fornecer declarações solicitadas pelos estagiários. 
10.26. Acompanhar a realização do estágio junto ao contratante, subsidiando as 
respectivas instituições de ensino com informações pertinentes. 
10.27. Notificar o contratante acerca de qualquer alteração na situação escolar dos 
estagiários, comoconclusão, interrupçãoou desligamento do curso. 
10.28. Comunicarao contratantee ao estagiário, com antecedênciamínima de 30 (trinta) 
dias, sobre a previsão de encerramento dos termos de compromisso para fins de análise 
da pertinência da renovação. 
10.29. Apresentar relação mensal dos estagiários, incluindo a comprovação do vínculo 
estudantil, atéo 5º (quinto)diaútilde cada mês. 
10.30. Apresentar fatura mensal com o valor total das taxas de administração após a 
emissão do termo circunstanciado (aceite) pelo gestor do contrato. 
10.31. Observar se a instituição de ensino do estudante escolhido possui autorização de 
funcionamento e se o curso é reconhecido pelo Ministério daEducação. 
10.32. Conferir na fase de recrutamento se a condição do estudante a estágio esta de 
acordo com os requisitos exigidos nas normas legais. 
10.33. Comunicar, imediatamente, ao contratante caso tome ciência de qualquer 
irregularidade sobre os estagiários. 
10.34. Acompanhar administrativamente as relações entre estabelecimentos de ensino, 
estagiário e contratante. 
10.35. Prestar informações quando acionados pelos os órgãos de controle da 
Administração Pública e do contratante. 
10.36. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
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qualificação exigidas na licitação. 
10.37. Prestar esclarecimentos ao contratante sobre eventuais fatos ou atos noticiados que 
o envolvam, independente de solicitação. 
10.38. Responsabilizar-se pela divulgação de dados pessoais não expressamente 
autorizada pelo contratante, ou pelo uso indevido de qualquer informação relativa ao objeto 
do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 
- por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, 
anexo ao Edital; 
- amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
- Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
- Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
- Indenizações e multas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –VEDAÇÕES 
13.1. É vedado à CONTRATADA: 
- Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
- Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 
aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA –PUBLICAÇÃO 
17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial do Municipio, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 
18.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da comarca de Cerro Azul - Pr. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado, que, 
depois de lido e achado em ordem, vai assinado peloscontraentes. 
 
 
Doutor Ulysses/PR, DIA de MÊS de ANO. 
 
 

MOISEIS BRANCO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 
NOME DA EMPRESA 

CONTRATADO 
 
 

NOME DO RESPONSÁVEL 
SEC. MUN. DE XXXXX 

GESTOR DO CONTRATO 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
_______________________________ 
NOME: 
RG: 
 
_______________________________ 
NOME: 
RG: 

 
 


