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EDITAL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO 052/2015 

 
O Município de Almirante Tamandaré, por intermédio da Pregoeira Oficial, a Srta. 
Aline Guerra Correa, em conformidade com a Portaria nº661 de 07 de outubro de 
2014, informa que por solicitação da Secretaria Municipal de Administração e 
Previdência, através do processo protocolado sob nº 0018.0013969/2015, 
realizará procedimento licitatório para aquisição do objeto abaixo especificado, na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço global, observadas as 
disposições legais contidas na Lei nº 10.520 de 17/07/2002, regulamentada 
através do Decreto Municipal nº 031/2005, subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e disposições contidas no presente Edital. Torna público, para 
conhecimento das empresas interessadas, que no dia 14/09/2015 às 09h00min, 
estará abrindo as propostas de preços. E que no dia 14/09/2015, às 10h00min, 
através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, estará abrindo a sala 
de disputa para a realização de Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 
conforme descrito neste edital e seus anexos. 
 
1 – OBJETO 
 
  O presente Pregão tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGENTES DE 
INTEGRAÇÃO, pelo período de 12 (doze) meses”. Pelo critério de MENOR 
PREÇO GLOBAL, conforme Anexos, deste Edital.  
 
2 – DO VALOR ESTIMADO 
 
O preço máximo global da presente licitação será de R$ 2.230.800,00 (dois 
milhões, duzentos e trinta mil e oitocentos reais), conforme Anexos, deste 
Edital. 
 
3- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 
02.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE                                            
04.122.0007.2.002 – Serviços de Supervisão e Coordenação Superior 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
03.01 – SECRET.MUNIC.DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL         
04.122.0004.2.006 – Manutenção do Gabinete do Secretário de Governo 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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03.01 – SECRET.MUNIC.DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL                    
04.131.0004.2.007 – Serviços de Comunicação Social e Relações Públicas 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS                                                                                   
02.062.0002.2.010 – Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA                                                
04.122.0004.2.014 – Manutenção do Departamento de Administração 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                                                                                  
04.123.0003.2.023 – Serviços de Administração Financeira 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                                                                                                               
04.122.0004.2.029 – Manutenção do Gabinete do Secretário de Obras  
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                         
10.301.0015.2.048 – Serviços de Saúde Pública 
3.3.90.39.00 – 1303 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
10.01 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              
08.244.0010.2.056 – Coordenação do Serviço Social 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
 
10.01 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL       
08.244.0010.2.061 – Manutenção do CREAS 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
10.01 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL        
08.244.0010.2.068 – Manutenção do Centro da Juventude 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
10.01 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL         
14.422.0010.2.057 – Manutenção do Centro Jurídico Pró-Cidadão 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                     
08.243.0013.6.074 – Manutenção do PETI 
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3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL       
08.243.0013.6.074 – Manutenção do PETI 
3.3.90.39.00 – 1776 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL        
08.243.0013.6.075 – Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                                                    
12.361.0018.2.080 – Manutenção do Departamento de Educação 
3.3.90.39.00 – 1103 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                              
12.361.0018.2.082 – Fundeb 40% 
3.3.90.39.00 – 1102 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                           
12.361.0018.2.083 – Manutenção do Ensino Fundamental 
3.3.90.39.00 – 1103 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                              
12.361.0018.2.084 – Manutenção do Salário Educação 
3.3.90.39.00 – 1107 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                           
12.365.0019.2.087 – Manutenção de Centros de Educação Infantil - Creches 
3.3.90.39.00 – 1104 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
11.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                            
12.392.0023.2.095 – Manutenção de Bibliotecas Públicas 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
12.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                      
27.812.0034.2.098 – Manutenção das Atividades Esportivas 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                             
20.606.0030.2.103 – Serviços de Agricultura 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO       
23.691.0031.2.113 – Manut.do Gabinete do Secret.da Ind.,Comércio e Turismo 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                                                   
16.482.0028.2.120 – Serviços de Habitacionais  
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
16.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO                                                                                       
11.334.0017.2.121 – Programa de Desenvolvimento do Trabalho  
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO                                                    
15.452.0025.2.022 – Manutenção do Departamento de Urbanismo 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
19.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO          
18.541.0027.2.108 – Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente 
3.3.90.39.00 – 1510 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
4 – PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

O Licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o 
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no 
edital.  
 
a) Credenciamento: 
 
a.1)  os Licitantes deverão efetuar seu credenciamento junto ao órgão provedor, 
Banco do Brasil através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, 
preferencialmente, 3 (três) dias úteis antes da data de realização deste Pregão; 
 
a.2) o credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade     
integral     do   credenciado   e   na presunção de sua capacidade operacional para 
realizar as transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 
 
a.3)  poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que atuem no ramo 
pertinente ao objeto da presente licitação, e que atendam todas as exigências 
deste edital; e 
 
a.4)  não será admitida a participação de empresas ou pessoas reunidas em 
consórcio. 
 
b) Estará impedido de participar o Licitante que: 
 
b.1) estiver sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; 

 
b.2) estiver incurso em sanções aplicadas por esta administração; 
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b.3) tenha sido punido ou declarado inidôneo por qualquer órgão ou entidade      
da Administração Pública; e 

 
b.4) possuir em seu contrato social finalidade ou objetivo incompatível com o 
objeto deste Pregão. 
 
5 – DA REMESSA ELETRÔNICA DAS PROPOSTAS 
 
a) No período mencionado no portal www.licitacoes-e.com.br, cada Licitante 

credenciado enviará por meio eletrônico sua proposta. 
 
b) O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas 

em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas 
propostas e subseqüentes lances, se for o caso. 

 
c) A proposta de preços deverá consignar expressamente o “valor global” 

estando incluídos todos os tributos,      encargos sociais, insumos e demais 
despesas necessárias à execução do objeto desta Licitação. 

 
d) Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste 

edital. 
 
e) As propostas devem atender integralmente aos Anexos I e II deste Edital. 
 
f) O preço deverá ser expresso em Real (R$), com 2 (duas) casas decimais. 

(exemplo: R$ 1,00). 
 

 
6 – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 
a) No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão 

pública, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais devem 
estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas 
nos Anexos deste Edital. 

 
b) Cabe aos Licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão e a responsabilidade pelos ônus 
decorrentes da perda de negócios pela inobservância das mensagens emitidas 
pelo sistema ou em razão de desconexão. 

 
c) Os Licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena 

de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro. 
 
d) Será considerada aceitável a proposta que: 
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d.1) atenda a todos os termos deste edital; 
 
d.2) contenha preço compatível com os praticados no mercado, com os custos 
estimados para a execução do CONTRATO e com  as disponibilidades 
orçamentárias da Prefeitura Municipal deste Município, e: 
 
d.3 – constatada a existência de proposta(s) inexeqüível(eis) o Pregoeiro excluirá 
o Licitante proponente da etapa de lances. 
 
e) Aberta a etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lance 

exclusivamente por meio do provedor eletrônico. 
 
f) Os Licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de lances, 

oferecerem lances sucessivos, com valores inferiores ao último lance registrado 
no sistema. 

 
g) Não serão aceitos, ainda, dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo o 

lance recebido e registrado em primeiro lugar pelo provedor. 
 
h) Durante a sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais 
Licitantes, sendo vedada à identificação do detentor do lance. 

 
i) A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 

lances pelo Pregoeiro, tempo este fixado em 10 (dez) minutos.  
 
j) O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 

diretamente ao Licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja 
obtido preço menor e assim decidir sobre sua aceitação. 

 
k) Em havendo desconexão entre o Pregoeiro e os demais Licitantes por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação expressa aos participantes. 

 
l) Caso haja desconexão do sistema para o Pregoeiro, na etapa de lances, e o 

sistema permanecerem acessível aos Licitantes para recepção  dos lances, 
quando  possível  à  retomada  do  certame        pelo Pregoeiro os atos até 
então praticados serão considerados válidos. 

 
m) O Pregoeiro poderá suspender cancelar, ou reabrir a sessão pública a 

qualquer momento. 
 
n) O sistema anunciará automaticamente o Licitante de menor lance 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 
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quando for o caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de 
menor valor. 

 
o) O Licitante detentor do menor lance, deverá encaminhar, aos cuidados do 

Pregoeiro imediatamente, via Email: compras@tamandare.pr.gov.br 
 
o.1) prova de quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente  na forma da lei. de 
acordo com o item 7.1.3, letra “i”, deste edital; 
 
o.2) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; (INSS e FGTS). de 
acordo com o item 7.1.3, letra “j”, deste edital; 
 
o.3) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, conforme Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos Termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,  
 
de 1º de maio de 1943. De acordo com o item 7.1.3, letra k”, deste edital. 
 
o.4) proposta de preço, em conformidade com o item 7.2 deste edital. 
 
E, posteriormente, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, enviar 
cópias autenticadas ou originais dos documentos referente à habilitação e 
proposta de preço. Sob pena de ser inabilitado. 
 
Observação: os licitantes das demais colocações (1º, 2º etc.), poderão ser 
convocados a qualquer momento para apresentação da proposta de preços, e 
documentação de habilitação, para tanto deverão comprovar estar habilitados na 
data da disputa. 

 
p) Os Licitantes poderão interpor recursos, mediante manifestação prévia durante 

a sessão pública, bem como apresentar memoriais e contra-razões, 
exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios. 

 
q) Após o julgamento dos recursos e das contra-razões, será adjudicado o objeto 

do certame ao Licitante declarado vencedor, estando o resultado final da 
Licitação sujeito à homologação pela autoridade superior competente. 

 
r) A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e 

demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata que 
será divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo dos demais meios de 
publicidade existentes. 
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7 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO. 
 
O envelope contendo os documentos de habilitação e a proposta de preço (s) 
deverá conter: 
 
7.1) HABILITAÇÃO 
 
7.1.1) Habilitação Jurídica: 

 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ação, acompanhados de documentação de eleição de seus 
administradores e a comprovação da publicação pela imprensa da ata arquivada; 
 
b) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
que poderá ser cópia autenticada extraídos do livro diário, ou do jornal, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, devendo ser comprovado com base nos 
índices descritos abaixo, onde os resultados deverão ser maior que 1 (um). 
(demonstrar cálculo). 

 
Descrição Fórmula 

Liquidez Geral LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Solvência  Geral SG =                              Ativo Total_________                               
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Liquidez Corrente LC =          Ativo Circulante          ___ 
Passivo Circulante 

     
 OBS: A empresa deverá apresentar um capital registrado integralizado 10% total 

do(s) lote(s) arrematado(s), ou patrimônio líquido correspondente, considerando 
o valor estimado para cada lote. (art. 31 da Lei de Licitações e Contratos). 

 
b.1) As microempresas ou empresas de pequeno porte optante pelo Simples 
Nacional, que utilizam – se de contabilidade  simplificada e que não disponha de 
Balanço Patrimonial, não estão obrigadas na apresentação dos documentos 
exigidos no item “d”, quais sejam balanço e índices de situação financeira, desde 
que apresentem, obrigatoriamente, documento de opção. 
 
c) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo 
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, no caso de haver mais de um, deverá 
apresentar de todos. 
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7.1.2) Regularidade Fiscal: 
 
d)  Prova de quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente  na forma da lei; 
 
e) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei; (INSS e FGTS); 

 
 
7.1.3) Habilitação Técnica: 
 
a) Comprovação de registro da proponente em entidade profissional 
competente (Art. 30, inciso I, da Lei nº 8.666/93),; 
 
b) Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, 
fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para as quais a 
proponente tenha prestado os serviços compatíveis com o objeto da licitação, 
comprovando a boa qualidade dos serviços prestados, devidamente registrados 
na entidade profissional competente. (Art. 30, Par. 1º, da Lei 8.666/93).  

 
c) Apresentar termo de compromisso com firma reconhecida em cartório, que 
em um prazo máximo de 20 (vinte) dias da assinatura do contrato, apresentará 
Convênios, firmados entre a proponente e as Instituições de Ensino Superior, de 
Ensino Médio e de Educação Profissional do Município Licitante e outros, 
conforme Anexo I deste termo, e de acordo Instrumentos jurídicos previstos no 
Art. 5º da Lei nº 11.788/2008;  

 
 
d) Apresentar termo de compromisso com firma reconhecida em cartório, que, 
caso seja vencedora do certame, instalará em um prazo máximo de 20 (dias) após 
a assinatura do contrato escritório com instalações e pessoal técnico adequado e 
disponível para realização do objeto da licitação, em um raio de 30 (trinta) 
quilômetros, tendo como referência o endereço do Prédio da Prefeitura Municipal 
de Almirante Tamandaré (Avenida Emílio Johnson, 360 - Centro). 
 
7.1.4) Declarações: 
 
a) Declaração da licitante de que cumpre o disposto no Inciso XXXIII do 
artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo do anexo IV 
 
b) Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, conforme modelo do anexo V; 
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c) Declaração de que aceita todas as condições do edital. 
 
d) Apresentar termo de compromisso com firma reconhecida em cartório, 
que em um prazo máximo de 20 (vinte) dias da assinatura do contrato, 
apresentará Convênios, firmados entre a proponente e as Instituições de Ensino 
Superior, de Ensino Médio e de Educação Profissional do Município Licitante e 
outros, conforme Anexo II deste edital, e de acordo com os Instrumentos jurídicos 
previstos no Art. 5º da Lei nº 11.788/2008;  

 
 

e) Apresentar termo de compromisso com firma reconhecida em cartório, que 
instalará em um prazo máximo de 20 (dias) após a assinatura do contrato 
escritório com instalações e pessoal técnico adequado e disponível para 
realização do objeto da licitação, em um raio de 30 (trinta) quilômetros, tendo 
como referência o endereço do Prédio da Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré (Avenida Emílio Johnson, 360 - Centro). 
 
            
         7.1.5) Demais Informações: 
 
f) Os documentos poderão ser apresentados em via original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou por funcionário da Unidade 
que realiza a licitação; por publicação em Órgão de Imprensa Oficial ou, ainda, por 
cópia acompanhada da respectiva via original, para conferência no ato da entrega; 
 
g) Deverá apresentar procuração em conformidade com o anexo III deste 
edital ou outro documento hábil, em se tratando de procuração por instrumento 
público; 
 
g.1) Quando a empresa for representada por diretor, sócio ou gerente, a capacidade 
de representação será verificada em face do próprio contrato ou estatuto social; 
 
h) As certidões que não consignarem de forma expressa o prazo de validade, 
este ficará fixado em 90 (noventa) dias, para fins da presente  
licitação; 
 
i) Preferencialmente os documentos deverão ser apresentados na ordem em 
que se encontram no edital, e numerados. 

 
 

7.2) PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 A proposta deverá conter: 
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a) Indicação do “preço global do lote”, considerando todas as informações 
deste edital, obrigatoriamente as contidas nos anexos,  para tanto se faz 
necessário a apresentação dos valores unitários, de cada item, utilizando duas 
casas decimais.(Exemplo: R$ 1,00); 
 
b) Inclusão no preço proposto, de todos os custos necessários para a 
execução   do   objeto, tais   como: despesas   de   impostos, seguros, fretes, 
encargos sociais, serviços de mão-de-obra, transporte, equipamentos e de todas 
as despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços e respectiva 
entrega do objeto desta licitação; 
 
c)  No caso de apresentação de proposta com mais de duas casas decimais, 
as casas excedentes serão desconsideradas, permanecendo a obrigação da 
proponente pela proposta que resultar da retificação; 
 
d) Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias, a contar da data designada para a sessão pública. As propostas que não 
consignarem de forma expressa o prazo de validade , este ficará fixado em 60 
(sessenta) dias, para fins desta licitação; 
 
e) A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original,        sem 
emendas, rasuras, corretivas ou entrelinhas, com suas folhas rubricadas e a última 
contendo data, assinatura e identificação do signatário, que obrigatoriamente 
deverá possuir capacidade para o ato; 
 
f) Preferencialmente deverá ser apresentada na ordem em que se encontram 
enumerados e em papel timbrado da licitante; 
 
g) Não deverá conter alternativas de preços ou qualquer condição que induza 
o julgamento a ter mais de um resultado; 
 
h) No valor proposto deverão estar computados todos os valores necessários 
para o atendimento do objeto da presente licitação, tais  
 como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguro, custos inerentes à aquisição, 
transporte, entre outros; 
 
i) Exaurida a fase de disputa, não serão aceitos pedidos de retirada de 
propostas, as quais serão consideradas em todos os seus efeitos obrigacionais, 
sujeitando-se ao julgamento até o final do certame, observado o disposto no 
parágrafo 6º, artigo 43 da Lei nº 8.666/93; 
 
j) Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o Licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta do 
lance subseqüente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, 
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se for o caso, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta e/ou lance que atenda ao edital; 
 
k) Ocorrendo a situação descrita acima o Pregoeiro poderá negociar com o 
Licitante para que seja obtido menor preço; 
 
l) Em sendo considerado habilitado o Licitante de menor lance na fase de 
habilitação, será este declarado vencedor via sistema eletrônico, “pelo pregoeiro 
oficial”. 

 
 

08- DA GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 
 
a) Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais 
assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a 
CONTRATADA adjudicada deverá apresentar, em até 03 (três) dias úteis 
contados da convocação, sob pena de aplicação das sanções previstas, 
prestação de Garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total 
contratado, a fim de assegurar a sua execução, podendo ser utilizada para 
pagamento de multa e/ou cobrir quaisquer despesas decorrentes da inexecução 
total ou parcial do contrato (art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93); 
 
b) Somente após a aceitação formal da garantia pela Administração, a 
contratada será convocada para a assinatura do instrumento contratual. 

 
 09 - DO ESTÁGIO 
 
a) De acordo com a Lei nº 11.788, de 25/09/2008, o estágio é um ato 
educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa 
à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o 
ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de 
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 
modalidade profissional da educação de jovens e adultos. O estágio faz parte do 
projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando, 
visando ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 
contextualização curricular e objetivando o desenvolvimento do educando para a 
vida cidadã e para o trabalho. 
 
b) A realização de estágio curricular não acarretará vínculo empregatício de 
qualquer natureza, observados os seguintes requisitos: 
 
b.1) Matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, 
de educação profissional, de ensino médio e da educação especial e atestados 
pela instituição de ensino; 
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b.2) Celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente 
do estágio e a instituição de ensino; 
 
b.3) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 
previstas no termo de compromisso. 
 
c) O estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado entre o 
estudante e a Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, e a Instituição de 
ensino. 
 
 
10 - DA CARGA HORÁRIA E SUPERVISÃO: 
 

a) A carga horária, a definição do horário para realização das tarefas, bem 
como a supervisão do estágio e o controle da frequência e das atividades 
que serão desenvolvidas, ficarão a cargo do chefe da unidade que receberá 
o estagiário, desde que este possua formação ou experiência profissional 
na área de conhecimento  desenvolvida no curso do estagiário e possua 
nível de escolaridade superior ao dele. 

b) Na hipótese de o chefe do setor não possuir nível de escolaridade superior, 
o supervisor do estágio será a autoridade imediatamente superior à Chefia 
da unidade, com maior grau de escolaridade do que o estagiário; 

 
c) A frequência mensal será enviada ao Departamento de Recursos Humanos; 
d) A carga horária será de, no máximo, quatro horas diárias e vinte horas 

semanais ou de seis horas diárias e trinta horas semanais observados o 
horário de funcionamento do órgão ou entidade, desde que compatível com 
o horário escolar, devendo ser cumprida apenas no local indicado pelo 
órgão ou entidade; 

 
e) No caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, 
a carga horária será de, no máximo, 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) 
horas semanais; 

 
f) É vedada a realização de carga horária diária superiores às previstas 

acima, sendo proibida a compensação de horário, salvo quando justificada 
e devidamente autorizada por escrito pela chefia imediata, hipótese em que 
o estagiário deverá compensar o horário não trabalhado até o mês 
subsequente ao da ocorrência; 

 
g) Será assegurada ao estagiário, nos períodos de avaliação de aprendizagem 

pelas instituições de ensino, carga horária reduzida pelo menos à metade, 
segundo estipulado no Termo de Compromisso e mediante comprovação. 
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11 - DO DESLIGAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO ESTAGIÁRIO: 
 

a) O desligamento e a substituição do estagiário dar-se-ão nas seguintes 
hipóteses: 

 
a.1) Automaticamente, ao término do estágio; 

 
a.2) A qualquer tempo, no interesse e conveniência da Administração; 

 
a.3) Depois de decorrido a terça parte do tempo previsto para a duração 
do estágio se comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho 
do estagiário no órgão ou na Instituição de Ensino; 

 
a.4) A pedido do estagiário; 

 
a.5) Em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso 
assumido na oportunidade de assinatura no Termo de Compromisso; 

 
a.6) Pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 
cinco dias, consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta 
dias durante todo o período de estágio; 

 
a.7) Pela interrupção do curso na Instituição de Ensino a que pertença o 
estagiário; 

 
a.8) Por conduta incompatível com a exigida pela Administração. 

 
 
 
12 - DO VALOR DA BOLSA-AUXÍLIO E QUANTIDADES:  

 
12.1. Diante da ausência de demanda suficiente de estagiários no 
Município, sendo o mesmo uma cidade dormitório e sem Universidades, 
o que exige o deslocamento dos estagiários, em sua grande maioria, da 
cidade de Curitiba; levando-se em consideração os valores médios 
praticados no mercado, conforme documentos anexos; em vista do 
comprometimento com a formação de profissionais qualificados e a 
valorização pessoal e profissional dos mesmos, estabelece-se a tabela 
constante do item abaixo, segundo informações do Departamento de 
Recursos Humanos, com a demanda necessária e os valores a serem 
pagos mensalmente aos estagiários, no período de 12 meses; 
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12.2. Para a fixação do valor da bolsa auxílio deverá ser levado em 
consideração não apenas a carga horária a ser desempenhada, como 
também o período do estudante junto ao respectivo curso e as funções e 
responsabilidades a serem desempenhadas junto ao setor competente, 
de acordo com a seguinte tabela:  
 
 

NIVEL 
CARGA 
HORÁRIA 

VALOR DA 
BOLSA AUXÍLIO 

QUANT DE 
ESTAGIÁRIOS 
PREVISTA 

CUSTO TOTAL 
ESTIMADO 

MÉDIO 4 R$ 400,00 7 R$ 2.800,00 
MÉDIO 5 R$ 450,00 1 R$ 450,00 
MEDIO 6 R$ 500,00 3 R$ 1.500,00 
TÉCNICO 4 R$ 400,00 10 R$ 4.000,00 
TÉCNICO 5 R$ 450,00 17 R$ 7.650,00 
TÉCNICO 6 R$ 500,00 1 R$ 500,00 
SUPERIOR 
/PEDAGOGIA 4 R$ 500,00 3 R$ 1.500,00 
SUPERIOR 
/PEDAGOGIA 5 R$ 600,00 4 R$ 2.400,00 
SUPERIOR 
/PEDAGOGIA 6 R$ 700,00 56 R$ 39.200,00 
SUPERIOR/ 
DIVERSOS 4 R$ 700,00 30 R$ 21.000,00 
SUPERIOR/ 
DIVERSOS 5 R$ 850,00 20 R$ 17.000,00 
SUPERIOR/ 
DIVERSOS 6 R$ 1.000,00 47 R$ 47.000,00 
SUPERIOR / 
DIVERSOS 6 R$ 1.500,00 14 R$ 21.000,00 
PÓS 
GRADUAÇÃO 6 R$ 1.500,00 2 R$ 3.000,00 

TOTAL MENSAL R$ 169.000,00 
TOTAL ANUAL R$ 2.028.000,00 

TETO MÁXIMO PARA TAXA ÚNICA DE ADM 10% 202.800,00 
VALOR MÁXIMO DA PRESENTE LICITAÇÃO R$ 2.230.800,00 

 
 
12.2. O valor total estimado desta licitação será de R$ 2.230.800,00 
(dois milhões, duzentos e trinta mil e oitocentos reais), com base 
nos dados fornecidos pelo Departamento de Recursos Humanos nos 
últimos 12 (doze) meses; 
12.3. O número de vagas para estágio é estimado, baseado na 
necessidade atual do Município, podendo esses quantitativos variar 
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tanto para mais ou para menos, nos termos estabelecidos pela Lei 
8.666/93 de 25% de limite de acréscimo ou supressão; 
12.4. O vencedor deverá ter sua planilha da proposta comercial 
ajustada de acordo com o último lance ofertado informando o 
percentual da taxa de administração correspondente, a qual será 
utilizada durante a vigência do contrato; 
12.5. Sendo do interesse da administração, o valor da bolsa de estágio 
poderá sofrer alteração a maior. 
 
 
13 - DO RECESSO 
 

a) Será assegurado ao estagiário, sempre que o estágio não-obrigatório 
tenha duração igual ou superior a 2 (dois) semestres, período de 
recesso de 30 (trinta)dias, e de maneira proporcional, na hipótese de 
estágio inferior a dois semestres. 

 
b) O recesso deverá ser gozado preferencialmente durante suas férias 

escolares, sendo permitido seu parcelamento em até três etapas. 
 
c) O recesso referido acima será remunerado quando o estagiário receber 

bolsa. 
 

 
14 – DAS CONDIÇÕES GERAIS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
14.1. Celebrar contratos/convênios com as instituições de ensino público e privado 
mantendo as condições e requisitos exigidos pela legislação em vigor; 
14.2.  Selecionar os estudantes candidatos, observando os critérios estabelecidos 
neste Projeto Básico, para preenchimento do quantitativo de vagas informadas 
pelo Contratante, com as especificações relativas ao perfil desejado; 
14.3. Encaminhar os estudantes para entrevista no Departamento de Recursos 
Humanos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir da solicitação do 
Contratante, devendo para tanto: 
14.3.1. Encaminhar para entrevistas do Contratante apenas estudantes 
selecionados; 
14.3.2. Elaborar o Termo de Compromisso, o qual deverá constar as seguintes 
informações: 
a) Identificação do estagiário, da instituição de ensino, do agente de integração e 
do curso; 
b) Menção de que o estágio não acarretará qualquer vínculo empregatício; 
c) valor da bolsa mensal; 
d) carga horária semanal distribuída nos horários de funcionamento do 
Contratante e compatível com o horário escolar; 
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e) As tarefas que lhe serão cometidas; 
f) Assinaturas do estagiário, da instituição de ensino, dos representantes do 
Contratante e do Agente de Integração; 
g) Duração do estágio, obedecido ao período mínimo de 1 (um) semestre e o 
máximo de 4 (quatro) semestres; 
h) Obrigação de cumprir as normas disciplinares de trabalho e de preservar o 
sigilo das informações a que tiver acesso. 
14.3.3. Fornecer o Manual do Estagiário; 
14.4. Oferecer Seguro de vida para os estagiários por invalidez e acidentes 
pessoais com indenização mínima, no caso de sinistro, de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais); 
14.5. Oferecer Fundo de Assistência ao Estagiário, no valor mínimo de até 02 
(dois) salários mínimos nacional para cobrir despesas hospitalares, médicas e 
farmacêuticas em razão de pequenos acidentes, desde que sejam devidamente 
comprovadas e as notas/recibos originais apresentados em, no máximo 30 (trinta) 
dias; 
14.6. Operacionalizar o programa de estágio em obediência às determinações 
contidas na legislação vigente, junto ao CONTRATANTE, Instituição de Ensino e 
Estudante; 
14.7. Efetuar o recolhimento à Receita Federal de valor do Imposto de Renda 
retido das Bolsas-Auxílio pagas aos Estagiários; 
14.8. Emitir e fornecer aos Estagiários, anualmente, o informe sobre Bolsas-
Auxílio Concedidas, para fins da Declaração de Ajuste do Imposto de Renda; 
14.9. Repassar ao Estagiário, mensalmente, no prazo máximo de dois dias úteis, o 
pagamento da Bolsa-Auxílio e demais benefícios porventura existentes; 
14.10. Manter sistemas informatizados adequados ao processo de seleção, com 
cadastro dos estudantes e das diversas instituições de ensino compatível com à 
demanda; 
14.11. Preparar toda a documentação legal referente ao estagiário; 
14.12. Informar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer irregularidade que 
venha a ocorrer na situação escolar do estudante que o impossibilite de prosseguir 
no estágio; 
14.13.  Cumprir e observar o cumprimento da legislação vigente e possíveis 
alterações, pela CONTRATANTE, ESTUDANTE E INSTITUIÇÃO DE ENSINO que 
se refiram aos estagiários na Administração Pública Federal, visando a 
operacionalização do programa de estágio;  
14.14. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
neste Termo, no edital e no contrato; 
14.15. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais 
ocasionados, a Administração e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou 
culposamente, nos locais de trabalho; 
14.16. A eximir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade quanto a 
possíveis ocorrências que venham a causar acidentes pessoais a empregados da 
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contratada ou de terceiros, relativamente à prestação de serviços (§ 1º do art. 71 
da Lei 8666/93); 
14.17.  A não transferir a terceiros, por qualquer forma, o objeto do contrato, nem 
subcontratar qualquer parte da prestação de serviços a que está obrigada. 
 

 
15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
15.1. Identificar e quantificar as vagas de estágio a serem preenchidas, conforme 
as disposições da legislação vigente; 
15.2. Receber os estudantes encaminhados pelo agente de integração e 
providenciar a lotação nas respectivas unidades; 
15.3. Assinar o Termo de Compromisso de Estágio, conjuntamente com a 
Contratada, Instituição de Ensino e o Estudante; 
15.4. Possibilitar à Contratada a supervisão administrativa do Programa de 
Estágio e facilitar o acesso à documentação correspondente, que esteja em seu 
poder; 
15.5. Designar servidor para atuar como Supervisor do estágio; 
15.6. Solicitar à Contratada a substituição de estagiários, que não consigam 
adequar-se às normas reguladoras do Programa de Estágio e às atividades que 
lhe forem atribuídas pelo supervisor de estágio, de conformidade com o Plano de 
Atividades; 
15.7. Efetuar o pagamento aos estagiários do valor mensal da Bolsa de Estágio e 
do valor mensal relativo ao auxílio - transporte, sendo descontado desse valor, o 
correspondente à faltas sem justificativa ocorrida no período, de acordo com a 
legislação;  
15.8. Efetuar o pagamento referente à taxa pela administração à Contratada; 
15.9. Emitir e entregar aos estudantes o Documento de Desligamento de Estágio e 
o Certificado de Estágio: 

a) Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do 
estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 
períodos e da avaliação de desempenho; 

b) Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação 
de estágio; 

c) Enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, 
relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário; 

d) Receber estudantes encaminhados pelo Agente de Integração e informar os 
nomes dos aprovados para o Estágio; 

15.10. Informar mensalmente ao Agente de Integração a freqüência dos 
Estudantes ao Estágio; 
15.11.  Proporcionar a contratada, as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente os serviços contratados; 
15.12. Proceder aos pagamentos devidos a contratada; 
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15.13. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execução do 
contrato, em especial, aplicações de sansões, alterações e repactuações do 
mesmo; 
15.14. Comunicar a contratada quaisquer irregularidades observadas na execução 
dos serviços contratados; 
15.15. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
 
16 - DA VIGÊNCIA 
 

a) A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado, tantas vezes quantas forem necessárias, sempre através 
de Termo Aditivo, até atingir o limite estipulado pelo inciso II do artigo 
57 da Lei 8.666/93, podendo ser rescindido a qualquer tempo, tendo 
alguma hipótese prevista nos artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93. 

 
 

17 – DA FISCALIZAÇÃO 
 

a) O acompanhamento e a fiscalização dos serviços ficarão a cargo do 
Departamento de Recursos Humanos, com a verificação dos 
quantitativos, das especificações técnicas e demais conformidades 
constantes neste Termo, no edital e no contrato; 

 
b) A Secretaria Municipal de Administração e Previdência fiscalizará 

obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de verificar se no seu 
desenvolvimento estão sendo observados às especificações e demais 
requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar o 
fornecimento dos serviços que, não forem considerados satisfatórios e 
determinar a licitante a substituição da mão de obra ou correção de 
irregularidades; 

 
c) A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa 

licitante, até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não   
implica corresponsabilidade do licitante ou de seus agentes e prepostos 
(Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações).   

 
18- PAGAMENTO  

 
a) O pagamento de cada fatura mensal correspondente ao percentual de 

desconto da proposta vencedora adjudicada na licitação para o programa 
de Estágios Supervisionados será feito usualmente até o décimo dia útil do 
mês subsequente ao mês em que o serviço foi executado, a contar da 
assinatura do instrumento contratual; 
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b) É condição para o pagamento a apresentação de nota fiscal 

correspondente à execução do objeto deste certame, a qual deverá ser 
certificada pelo Departamento de Recursos Humanos o recebimento dos 
serviços; 

 
c) A liberação do pagamento ficará condicionada a apresentação da Certidão 

Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS e do Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF, quando na apresentação da Fatura/Nota 
Fiscal; 

 
d) Nenhum pagamento será efetuado à empresa a ser contratada enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação, não podendo este fato ensejar 
direito de reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 
 
 19- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
a) Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de 

início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, salvo expressa disposição em contrário; 

 
b) Na ocorrência de qualquer fato que impeça o cumprimento de prazo 

estabelecido neste edital, este será transferido para o primeiro dia útil de 
expediente normal da administração; 

 
c) Às empresas que retirarem edital serão expressamente comunicadas de 

toda e qualquer alteração que importe em modificação do mesmo através 
do site do Banco do Brasil, (licitações-e.com.br) campo de mensagem; 

 
d) As licitantes ficam obrigadas, a qualquer tempo, a declarar a ocorrência 

de fatos impeditivos da habilitação e que ensejem no impedimento de 
licitar e contratar com a administração pública, em qualquer de suas 
esferas; 

 
e) A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação, 

pelos proponentes, das condições do edital, cujo desconhecimento não 
poderão alegar; 

 
f) Ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, fica 

facultada a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a 
complementar instrução do processo. 

 
g)  O Prefeito Municipal poderá revogar, total ou parcialmente, a presente 

licitação por razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de 
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ofício ou por provocação de terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei nº. 
8.666/93, não cabendo às licitantes direito a  
indenização, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de 
documentos; 

 
h) O prazo de execução e o de vigência é de 12 (doze) meses, a contar 

da data de assinatura do contrato; 
 
i) Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, tantas 

vezes quantas forem necessárias, a critério da administração, tendo por 
fundamento as disposições contidas no art. 57, da Lei nº 8.666/93;  

 
j) Informações e/ou esclarecimentos deverão ser obtidos junto ao 

Pregoeiro, de forma expressa e mediante protocolo, até 05 (cinco) dias 
antes da data designada para a realização da sessão pública e serão 
respondidas até 03 (três) dias o dia anterior ao da sessão; 

 
k) Fica desde já informado que a qualquer momento, esta comissão de 

licitação poderá fazer diligência, as instalações, do licitante classificado 
com menor lance, para dirimir quaisquer dúvidas quanto a qualidade dos 
equipamentos, referente ao objeto desta licitação; 

 
l) Eventuais omissões serão supridas pelas disposições constantes da Lei 

nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes; 
 
m) O expediente da administração pública se dá, de 2ª a 6ª feira, no 

horário compreendido entre 08:00 às 12:00 horas e, das 13:00  às 17:00   
horas. 

 
 
20 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
     O Licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não 

mantiver a proposta, desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer forma 
o procedimento desta Licitação, ou o vencedor  que não  cumprir  as 
exigências estipuladas neste edital para assinatura do CONTRATO e/ou 
se recusar a assiná-lo terá suspenso o direito de licitar para este 
município, pelo prazo de até 2 (dois) anos,  mediante procedimento 
administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa. 

 
 
21 - CONSTITUEM CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA A 

CONTRATAÇÃO 
 
a) A adjudicação e homologação deste certame; 
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b) A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, convocará o vencedor 

do certame por carta, fax, e-mail ou telegrama, para: 
 
b.1) em até 3 (três) dias úteis, assinar o CONTRATO, cuja minuta 

encontra-se no ANEXO VII deste edital, sob pena de decair do direito à 
contratação e incorrer nas penalidades previstas neste edital; 

 
c) O Licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, mantidas 

as mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, 
atualizado financeiramente, do Contrato. 

 
 
22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
a) Todas as referências de tempo contidas neste edital, no aviso e durante 

a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – 
DF; 

 
b) Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para realização do Pregão, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato 
convocatório deste Pregão; 

 
c) A petição deverá ser encaminhada por escrito, mencionando o número 

deste Pregão e endereçada à Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré, aos cuidados do “Pregoeiro Oficial”; 

 
d) Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias; 
 
e) É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de  

 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública; 

 
f) O Município de Almirante Tamandaré, reserva-se o direito de alterar as 

condições deste edital e reabrir prazo para apresentação de propostas, 
quando a alteração afetar a formulação da proposta, ou ainda, revogar 
ou anular a presente Licitação, nos termos da Lei; 

 
g) Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida; 
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h) Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 
vencem os prazos em dias de expediente desta prefeitura. 

 
i) Os prazos, datas e vencimentos previstos neste edital, na ocorrência de 

caso fortuito ou de força maior, serão suspensos, reabrindo-se a 
contagem a partir do primeiro dia útil imediatamente subsequente à sua 
normalização. 

 
j) A detecção, pela Contratante, durante a vigência do contrato de vícios 

de qualidade nos materiais adquiridos, importará na aplicação dos 
dispositivos da Lei Federal n.º 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor). 

 
k) Integram o presente edital os seguintes anexos: 
 

Item Anexo (s) Descrição 
1 Anexo I Termo de Referência 
2 Anexo II Relação de Instituições 
3 Anexo III Procuração 
4 Anexo IV Declaração de não utilização do trabalhador menor 
5 Anexo V Declaração de idoneidade 
6 Anexo VI Modelo de declaração de Micro Empresa e Empresa 

de Pequeno Porte 
7 Anexo VII Minuta de Contrato 

 
 
K) Para dirimir quaisquer questões judiciais que por ventura existirem, as 

partes elegem o Foro da Comarca desta Cidade, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Almirante Tamandaré, 27 de agosto de 2015. 

 
ALINE GUERRA 
Pregoeira Oficial 
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  005522//22001155  
ANEXO I  

 
Conforme informações do Departamento de Recursos Humanos, a quantidade de 
estagiários e os valores a serem pagos no período de 12 (doze) meses serão 
conforme tabela abaixo: 

 
Diante da ausência de demanda suficiente de estagiários no Município, 
sendo o mesmo uma cidade dormitório e sem Universidades, o que 
exige o deslocamento dos estagiários, em sua grande maioria, da cidade 
de Curitiba; levando-se em consideração os valores médios praticados 
no mercado, conforme documentos anexos; em vista do 
comprometimento com a formação de profissionais qualificados e a 
valorização pessoal e profissional dos mesmos, estabelece-se a tabela 
constante do item abaixo, segundo informações do Departamento de 
Recursos Humanos, com a demanda necessária e os valores a serem 
pagos mensalmente aos estagiários, no período de 12 meses; 
 
Para a fixação do valor da bolsa auxílio deverá ser levado em 
consideração não apenas a carga horária a ser desempenhada, como 
também o período do estudante junto ao respectivo curso e as funções e 
responsabilidades a serem desempenhadas junto ao setor competente, 
de acordo com a seguinte tabela:  
 
 

NIVEL 
CARGA 
HORÁRIA 

VALOR DA 
BOLSA AUXÍLIO 

QUANT DE 
ESTAGIÁRIOS 
PREVISTA 

CUSTO TOTAL 
ESTIMADO 

MÉDIO 4 R$ 400,00 7 R$ 2.800,00 
MÉDIO 5 R$ 450,00 1 R$ 450,00 
MEDIO 6 R$ 500,00 3 R$ 1.500,00 
TÉCNICO 4 R$ 400,00 10 R$ 4.000,00 
TÉCNICO 5 R$ 450,00 17 R$ 7.650,00 
TÉCNICO 6 R$ 500,00 1 R$ 500,00 
SUPERIOR 
/PEDAGOGIA 4 R$ 500,00 3 R$ 1.500,00 
SUPERIOR 
/PEDAGOGIA 5 R$ 600,00 4 R$ 2.400,00 
SUPERIOR 
/PEDAGOGIA 6 R$ 700,00 56 R$ 39.200,00 
SUPERIOR/ 
DIVERSOS 4 R$ 700,00 30 R$ 21.000,00 
SUPERIOR/ 
DIVERSOS 5 R$ 850,00 20 R$ 17.000,00 
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SUPERIOR/ 
DIVERSOS 6 R$ 1.000,00 47 R$ 47.000,00 
SUPERIOR / 
DIVERSOS 6 R$ 1.500,00 14 R$ 21.000,00 
PÓS 
GRADUAÇÃO 6 R$ 1.500,00 2 R$ 3.000,00 

TOTAL MENSAL R$ 169.000,00 
TOTAL ANUAL R$ 2.028.000,00 

TETO MÁXIMO PARA TAXA ÚNICA DE ADM 10% 202.800,00 
VALOR MÁXIMO DA PRESENTE LICITAÇÃO R$ 2.230.800,00 

 
 
O valor total estimado desta licitação será de R$ 2.230.800,00 (dois 
milhões, duzentos e trinta mil e oitocentos reais), com base nos 
dados fornecidos pelo Departamento de Recursos Humanos nos últimos 
12 (doze) meses; 
O número de vagas para estágio é estimado, baseado na necessidade 
atual do Município, podendo esses quantitativos variar tanto para mais 
ou para menos, nos termos estabelecidos pela Lei 8.666/93 de 25% de 
limite de acréscimo ou supressão; 
O vencedor deverá ter sua planilha da proposta comercial ajustada de 
acordo com o último lance ofertado informando o percentual da taxa 
de administração correspondente, a qual será utilizada durante a 
vigência do contrato; 
Sendo do interesse da administração, o valor da bolsa de estágio poderá 
sofrer alteração a maior. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/2015 
 

AANNEEXXOO  IIII  
  

RREELLAAÇÇÃÃOO  MMÍÍNNIIMMAA  DDAASS  IINNSSTTIITTUUIIÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  CCOONNVVÊÊNNIIOO    
 

Item Instituições no Município  Endereço 
01 Centro Estadual de Educação Básica para 

Jovens e Adultos Ayrton Senna da Silva 
Avenida Emílio Johnson, 

1.172 Centro 

02 Colégio Estadual Ambrósio Bini Rua São Lucas, S/N Santa 
Terezinha 

03 Colégio Estadual Edimar Wright Rua João Antunes de 
Lara,50 Cachoeira 

04 Colégio Estadual Floripa Teixeira de Faria Rua Nilo Cropolato Matias, 
32 Areias 

05 Colégio Estadual Jardim Paraiso Rua Pedro Polak, S/N 
Jardim Paraiso 

06 Colégio Estadual Papa João Paulo I Avenida São Jorge S/N 
São Jorge 

07 Colégio Estadual Professor Alberto Krause Rua Roberto Drescheler, 
22 Tanguá 

08 Colégio Estadual Professora Ângela Sandri 
Teixeira 

Rodovia dos Minérios S/N 
Tranqueira 

09 Colégio Estadual Professora Maria Lopes 
de Paula 

Rua Estados Unidos S/N 
Jardim Gineste 

10 Colégio Estadual Tancredo Neves Rua Rio Negro, 46 
Lamenha Grande 

11 Colégio Estadual Vereador Pedro Piekas Rua Dois, 80 Jardim das 
Oliveiras 

12 Colégio Estadual Vila Ajambi Rua Alfredo Valente, 50 
Vila Ajambi 

13 Colégio Interação Rua Domingos Scucato, 
28 Centro 

14 INSEP- Instituto Superior da Educação do 
Paraná - Pólo Tamandaré  

Rua Antonio Batista de 
Siqueira, 245 Centro 

 
 

Item Instituições de outras localidades Endereço 
01 Colégio Estadual Presidente Abraham 

Lincoln 
Rua Quinze de Novembro, 

249 
Colombo - PR 

02  Faculdade Educacional de Colombo Estrada da Ribeira, 270 - 
Bairro: Maracanã - 
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Colombo-PR 
03 Pontifícia Universidade Católica do Paraná-

PUC/PR 
Rua Imaculada Conceição, 

1155 - Prado Velho 
Curitiba-PR 

04 Universidade Federal do Paraná - UFPR Rua Xv de Novembro, 
1299 - Centro, Curitiba - 

PR 
05 Universidade Positivo de Curitiba-Pr  Rua Prof. Pedro Viriato 

Parigot de Souza, 5300 - 
Campo Comprido - 

Curitiba - PR  
06 Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná-UTFPR 
Av. Sete de Setembro, 

3165 - Rebouças - Curitiba 
- PR  

07 Universidade Tuiuti do Paraná Rua Sydnei A Rangel 
Santos, 238, Curitiba-PR 

08 Faculdade de Tecnologia Ensitec Rua Antonio Pietruza, 83 - 
Portão 

Curitiba - PR 
09 Faculdade Evangélica do Paraná-FEPAR Rua Padre Anchieta, 2770, 

Bigorrilho Curitiba - PR 
10 Faculdade de Tecnologia OPET Rua Nilo Peçanha, 1635 - 

Curitiba - PR 
11 Faculdades Integradas do Brasil-Unibrasil  Rua Konrad Adenauer, 

442 
Curitiba - PR, 

12 Faculdades Integradas Espírita Curitiba-Pr Rua Pedro Bonat, 103, 
Novo Mundo, Curitiba-PR 

13 Faculdades Integradas Santa Cruz de 
Curitiba-PR 

Rua Pedro Bonat, 103 
Curitiba - PR 

14 Faculdade Internacional de Curitiba Rua Saldanha Marinho, 
131 - Centro 
Curitiba - PR 

15 Instituto de Ensino Superior Camões Alameda Doutor Muricy, 
707 Centro Curitiba-PR 

16 Faculdade de Educação Superior do Paraná 
- FESP 

Rua Dr. Faivre, 141, 
Centro – Curitiba-PR 

17 Centro Universitário Franciscano do Paraná 
- UNIFAE 

Rua 24 de Maio, 135 – 
Centro Curitiba-PR. 

18 Ensino Superior de Tecnologia da 
Informação e Negócios - SPEI 

Al. Dr. Carlos de Carvalho, 
256 Curitiba-PR 

19 Centro Universitário Campos de Andrade - 
UNIANDRADE 

Rua João Scuissiato, 1 
Santa Quitéria – Curitiba-

PR. 
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20 Faculdades Dom Bosco Avenida Manoel Ribas, 
2181 Mercês Curitiba-PR 

 
OBS: A licitante poderá ter vários convênios com outras Instituições de 
Ensino, além é claro, das Instituições acima mencionadas. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/2015 
 

AANNEEXXOO  IIIIII  
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

PROCURAÇÃO 
OUTORGANTE: ___________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº. ________________, inscrição estadual nº. __________________, 
com sede na rua:_____________, CEP ______________, na cidade de 
___________, neste ato representada por seu sócio gerente o Sr.____________, 
brasileiro, (casado), (empresário), portador da cédula de identidade RG nº. 
___________, inscrito no CPF sob o nº. ____________, residente na Rua ___, nº. 
__, , CEP _______, na cidade de ________ nos termos do(a) cláusula do contrato 
nº._______ da ____alteração do contrato social. 
 OUTORGADO: ___________ brasileiro, ___________, (representante 
comercial), portador da cédula de identidade RG nº. ____________, inscrito no 
CPF sob o nº. __________, residente na rua:________nº.___, CEP ______, na 
cidade de __________/___. 
PODERES:  Amplos e gerais para o fim especial de representar a 
outorgante perante a Administração Pública do Município de Almirante 
Tamandaré, no que se refere ao Procedimento Licitacional nº. (INDICAR O Nº. DA 
LICITAÇÃO), na Modalidade (INDICAR A MODALIDADE DA LICITAÇÃO), 
podendo, para tanto, apresentar impugnações, recursos e pedido de 
reconsideração; subscrever e assinar todos e quaisquer documentos que se 
fizerem necessários; prestar e firmar declarações e propostas; participar de 
sessões públicas, renunciar a prazo e direito de recurso; retirar e assinar 
instrumento de contrato ou outro instrumento que o substitua; enfim, praticar todos 
os demais atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho do 
presente mandato. 
 
  (LOCAL E DATA) 
 

Ass. ___________________ 
Nome: __________________: 
Função: __________________ 

OBS. Procuração por instrumento particular deverá ser apresentada com firma 
reconhecida e acompanhada dos documentos relativos à empresa 
outorgante que permita a verificação da capacidade para a outorga 

 Em se tratando de procuração outorgada por instrumento público não será 
necessária a apresentação do contrato ou estatuto social. 

 O presente modelo não confere poderes para recebimento de valores. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2015 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO INFATIL 
 

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de Almirante Tamandaré  
Com referência ao edital nº. __/2015, na modalidade: __________. 
 
  A Empresa _________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº. ____________, inscrição estadual ____________, com sede na 
rua: _________, CEP ___________, na cidade de __________, neste ato 
representada por seu sócio gerente o Sr. _____________, brasileiro, casado, 
portador da cédula de identidade RG nº. ____________, inscrito no CPF sob o nº. 
_______________, residente na rua:_________, CEP __________, na cidade de 
____________, nos termos do(a) cláusula do contrato nº._______ da 
____alteração do contrato social., declara que cumpre o disposto no inciso XXXIII 
do artigo 7º da Constituição Federal, não tendo em seu quadro de pessoal 
menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso 
ou menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. Outrossim, expressa ter ciência de que o descumprimento do 
disposto acima durante a vigência do contrato acarretará em rescisão do mesmo. 
Por fim, declara que presta as presentes declarações na forma e sob as penas da 
Lei. 
 
 
  (LOCAL E DATA) 
 
 

Ass. ___________________ 
Nome:__________________ 

                                      Função:__________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO 052/2015 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de Almirante Tamandaré  
Com referência à (MODALIDADE E Nº. DA LICITAÇÃO) 
 
  A Empresa __________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº. _____________, inscrição estadual __________, com sede na 
rua: _____________, CEP __________, na cidade de ____________,neste ato 
representada por seu sócio gerente o Sr. _____________, brasileiro, casado, 
(empresário), portador da cédula de identidade RG nº. _____________, inscrito 
no CPF sob o nº. __________, residente na _______________, CEP ________, 
na cidade de __________, nos termos do(a) cláusula do contrato nº._______ da 
____alteração do contrato social., declara que inexiste qualquer fato que a impeça 
de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. 
Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados; que 
atenderá a todas as exigências estabelecidas no edital de licitação e que fica 
obrigada a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo 
de sua habilitação, de licitar ou de ou contratar com a Administração Pública. Por 
fim, que as presentes declarações são prestadas sob as penas da Lei. 
 
 
 (LOCAL E DATA) 
 

Ass. ___________________ 
Nome:__________________: 
Função:__________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO 052/2015 

 
ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 
 
____________________________________________________________, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

_________________________________, com sede na cidade de 

___________________, na ________________________________, n° ______, 

CEP ____________, declara para os fins do Pregão Eletrônico n° /2015, que é 

(microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos da Lei Complementar 

n° 123/2006, eis que atende na totalidade às condições previstas no artigo 3° e 

respectivos incisos da mesma lei, bem como não possui qualquer das restrições 

de que trata o artigo 4° do mesmo diploma. A veracidade do conteúdo da presente 

declaração é dada com plena ciência das implicações civis e criminais decorrentes 

do que ora se afirma.  

 
 
 

__________________,  ____ de ____________ de 
2015. 

 
_____________________________________________ 

Nome da empresa 
Representante Legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO 052/2015 
 

ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO Nº ___/2015 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM 
ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE 
TAMANDARÉ E A 
EMPRESA_______________________ 

 
CONTRATANTE: 
 
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, PARANÁ, Pessoa jurídica de direito 
Público Interno, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.105.659/0001-74, com 
sede na Avenida Emílio Johnson, nº 360, Centro Almirante Tamandaré, Estado do 
Paraná, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor ALDNEI JOSE SIQUEIRA, 
portador do RG nº.3.136.670-4 – SESP/PR e CPF nº 530.587.209-04, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na cidade de Almirante Tamandaré/PR. 
 
      CONTRATADA: 

 
EMPRESA_____________, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº ________________, com sede na Rua _________, neste 
ato representada por seu _________, Sr(a), ______________(CI.RG. nº 
____________ - CPF nº _____________), nacionalidade, estado civil, profissão, 
residente e domiciliado(a) na Rua _________________.  

 
 

As partes acima qualificadas, MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, 
doravante dominado CONTRATANTE e a empresa ____________, doravante 
denominada CONTRATADA, de comum acordo e nos termos da legislação 
pertinente, em especial do disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, 
firmam de comum acordo o presente contrato decorrente do Procedimento 
Licitatório - Pregão Eletrônico nº 052/2015 – PMAT, protocolizado sob nº 
0018.00013969/2015 e Proposta da Contratada, bem como, dos demais anexos e 
documentos que integram o processo, os quais desde já ficam fazendo parte 
integrante e inseparável deste instrumento, independentemente de transcrição, 
nos termos das cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: É objeto deste contrato a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGENTES 
DE INTEGRAÇÃO, pelo período de 12 (doze) meses”. Pelo critério de MENOR 
PREÇO GLOBAL, conforme Anexos, deste Edital. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 

 
1 O prazo de execução e vigência do presente Contrato é de 12 (doze) 
meses, a contar da assinatura do mesmo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os prazos de execução e de vigência poderão ser 
prorrogados, a critério da Administração, tendo por fundamento as disposições 
contidas no art. 57, item I e II da Lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO DO 
CONTRATO. 
 
1 A execução do objeto, deverá observar as disposições contidas no Edital de 
licitação, observando-se que a mesma deverá ocorrer no prazo fixado neste 
Contrato, ressalvadas as hipóteses de admissibilidade de prorrogação. 
 
2 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no objeto do presente 
contrato, nos limites e nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei 8.666/93, com as 
alterações dela decorrentes. 
 
3 A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a 
qualquer tempo, a execução do presente Contrato, no caso de conveniência 
administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada. 
 
4 A Administração Pública também se reserva no direito de recusar todo e 
qualquer produto que seja considerado inadequado; que não atender as 
especificações contidas no presente Contrato, no Edital de licitação bem como as 
normas e especificações técnicas. 
 
5 O recebimento do objeto se dará conforme as disposições contidas no art. 
73 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, observadas a 
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necessidade de elaboração de termo circunstanciado para o recebimento 
provisório bem como para o recebimento definitivo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 
 
a) Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais 
assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a 
CONTRATADA adjudicada deverá apresentar, em até 03 (três) dias úteis 
contados da convocação, sob pena de aplicação das sanções previstas, 
prestação de Garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total 
contratado, a fim de assegurar a sua execução, podendo ser utilizada para 
pagamento de multa e/ou cobrir quaisquer despesas decorrentes da inexecução 
total ou parcial do contrato (art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93); 
 
b) Somente após a aceitação formal da garantia pela Administração, a 
contratada será convocada para a assinatura do instrumento contratual. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
1 O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ ____, 
cujos valores unitários se verificam da proposta apresentada pela contratada. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento será mediante a apresentação da nota fiscal 
detalhada, dentro de 30 (trinta) dias após o encaminhamento da mesma, 
devidamente atestada pela Secretária Municipal de Administração e 
Previdência. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR 
OCASIÃO DO PAGAMENTO. 

  
Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado pela Contratada: 

 
 

1 Fatura discriminada, dos produtos entregues descritos detalhadamente, e 
devidamente atestados pelo(a) Secretaria Solicitante; 
 
2 Certidão negativa de débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), referente ao mês imediatamente anterior; 
 
3 Certidão de regularidade junto à Caixa Econômica Federal (CND), referente 
ao mês imediatamente anterior; 
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4 Em se tratando de empresa sediada nesta municipalidade, deverá 
apresentar Certidão de Débitos Municipais. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nenhum pagamento será efetuado sem a 
apresentação dos documentos a que alude o item anterior, bem como enquanto 
estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, que for imposta à 
adjudicatária em virtude de penalidade ou inadimplemento das obrigações 
assumidas pela mesma, ou decorrentes do Contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento somente será efetuado ao representante 
legal da Contratada. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os preços do presente Contrato são considerados 
fixos, ressalvadas as hipóteses de reajuste admitidas na forma da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas para a satisfação do presente contrato correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
 
02.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE                                            
04.122.0007.2.002 – Serviços de Supervisão e Coordenação Superior 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
03.01 – SECRET.MUNIC.DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL         
04.122.0004.2.006 – Manutenção do Gabinete do Secretário de Governo 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
03.01 – SECRET.MUNIC.DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL                    
04.131.0004.2.007 – Serviços de Comunicação Social e Relações Públicas 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS                                                                                   
02.062.0002.2.010 – Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA                                                
04.122.0004.2.014 – Manutenção do Departamento de Administração 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                                                                                  
04.123.0003.2.023 – Serviços de Administração Financeira 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                                                                                                               
04.122.0004.2.029 – Manutenção do Gabinete do Secretário de Obras  
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                         
10.301.0015.2.048 – Serviços de Saúde Pública 
3.3.90.39.00 – 1303 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
10.01 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              
08.244.0010.2.056 – Coordenação do Serviço Social 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
 
10.01 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL       
08.244.0010.2.061 – Manutenção do CREAS 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
10.01 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL        
08.244.0010.2.068 – Manutenção do Centro da Juventude 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
10.01 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL         
14.422.0010.2.057 – Manutenção do Centro Jurídico Pró-Cidadão 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                     
08.243.0013.6.074 – Manutenção do PETI 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL       
08.243.0013.6.074 – Manutenção do PETI 
3.3.90.39.00 – 1776 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL        
08.243.0013.6.075 – Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                                                    
12.361.0018.2.080 – Manutenção do Departamento de Educação 
3.3.90.39.00 – 1103 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                              
12.361.0018.2.082 – Fundeb 40% 
3.3.90.39.00 – 1102 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                           
12.361.0018.2.083 – Manutenção do Ensino Fundamental 
3.3.90.39.00 – 1103 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                              
12.361.0018.2.084 – Manutenção do Salário Educação 
3.3.90.39.00 – 1107 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                           
12.365.0019.2.087 – Manutenção de Centros de Educação Infantil - Creches 
3.3.90.39.00 – 1104 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
11.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                            
12.392.0023.2.095 – Manutenção de Bibliotecas Públicas 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
12.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                      
27.812.0034.2.098 – Manutenção das Atividades Esportivas 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                             
20.606.0030.2.103 – Serviços de Agricultura 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO       
23.691.0031.2.113 – Manut.do Gabinete do Secret.da Ind.,Comércio e Turismo 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                                                   
16.482.0028.2.120 – Serviços de Habitacionais  
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
16.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO                                                                                       
11.334.0017.2.121 – Programa de Desenvolvimento do Trabalho  
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO                                                    
15.452.0025.2.022 – Manutenção do Departamento de Urbanismo 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
19.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO          
18.541.0027.2.108 – Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente 
3.3.90.39.00 – 1510 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600 – Fax: 41 3699-1719 – CEP 83501-000 
Almirante Tamandaré - Paraná 

 

39 

 
PARÁGRAFO ÚNICO:  As despesas que seguir(em) no(s) exercício(s) 
subseqüente(s) correrá(ao) à conta da(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) que 
for(em) consignada(s) no orçamento do Município e as alterações se processarão 
por meio de simples procedimento administrativo. 
 
 
 CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES GERAIS E OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA: 
 
08.1. Celebrar contratos/convênios com as instituições de ensino público e privado 
mantendo as condições e requisitos exigidos pela legislação em vigor; 
08.2.  Selecionar os estudantes candidatos, observando os critérios estabelecidos 
neste Projeto Básico, para preenchimento do quantitativo de vagas informadas 
pelo Contratante, com as especificações relativas ao perfil desejado; 
08.3. Encaminhar os estudantes para entrevista no Departamento de Recursos 
Humanos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir da solicitação do 
Contratante, devendo para tanto: 
08.3.1. Encaminhar para entrevistas do Contratante apenas estudantes 
selecionados; 
08.3.2. Elaborar o Termo de Compromisso, o qual deverá constar as seguintes 
informações: 
a) Identificação do estagiário, da instituição de ensino, do agente de integração e 
do curso; 
b) Menção de que o estágio não acarretará qualquer vínculo empregatício; 
c) valor da bolsa mensal; 
d) carga horária semanal distribuída nos horários de funcionamento do 
Contratante e compatível com o horário escolar; 
e) As tarefas que lhe serão cometidas; 
f) Assinaturas do estagiário, da instituição de ensino, dos representantes do 
Contratante e do Agente de Integração; 
g) Duração do estágio, obedecido ao período mínimo de 1 (um) semestre e o 
máximo de 4 (quatro) semestres; 
h) Obrigação de cumprir as normas disciplinares de trabalho e de preservar o 
sigilo das informações a que tiver acesso. 
08.3.3. Fornecer o Manual do Estagiário; 
08.4. Oferecer Seguro de vida para os estagiários por invalidez e acidentes 
pessoais com indenização mínima, no caso de sinistro, de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais); 
08.5. Oferecer Fundo de Assistência ao Estagiário, no valor mínimo de até 02 
(dois) salários mínimos nacional para cobrir despesas hospitalares, médicas e 
farmacêuticas em razão de pequenos acidentes, desde que sejam devidamente 
comprovadas e as notas/recibos originais apresentados em, no máximo 30 (trinta) 
dias; 
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08.6. Operacionalizar o programa de estágio em obediência às determinações 
contidas na legislação vigente, junto ao CONTRATANTE, Instituição de Ensino e 
Estudante; 
08.7. Efetuar o recolhimento à Receita Federal de valor do Imposto de Renda 
retido das Bolsas-Auxílio pagas aos Estagiários; 
08.8. Emitir e fornecer aos Estagiários, anualmente, o informe sobre Bolsas-
Auxílio Concedidas, para fins da Declaração de Ajuste do Imposto de Renda; 
08.9. Repassar ao Estagiário, mensalmente, no prazo máximo de dois dias úteis, o 
pagamento da Bolsa-Auxílio e demais benefícios porventura existentes; 
08.10. Manter sistemas informatizados adequados ao processo de seleção, com 
cadastro dos estudantes e das diversas instituições de ensino compatível com à 
demanda; 
08.11. Preparar toda a documentação legal referente ao estagiário; 
08.12. Informar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer irregularidade que 
venha a ocorrer na situação escolar do estudante que o impossibilite de prosseguir 
no estágio; 
08.13.  Cumprir e observar o cumprimento da legislação vigente e possíveis 
alterações, pela CONTRATANTE, ESTUDANTE E INSTITUIÇÃO DE ENSINO que 
se refiram aos estagiários na Administração Pública Federal, visando a 
operacionalização do programa de estágio;  
08.14. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
neste Termo, no edital e no contrato; 
08.15. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais 
ocasionados, a Administração e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou 
culposamente, nos locais de trabalho; 
08.16. A eximir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade quanto a 
possíveis ocorrências que venham a causar acidentes pessoais a empregados da 
contratada ou de terceiros, relativamente à prestação de serviços (§ 1º do art. 71 
da Lei 8666/93); 
08.17.  A não transferir a terceiros, por qualquer forma, o objeto do contrato, nem 
subcontratar qualquer parte da prestação de serviços a que está obrigada. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
09.1. Identificar e quantificar as vagas de estágio a serem preenchidas, conforme 
as disposições da legislação vigente; 
09.2. Receber os estudantes encaminhados pelo agente de integração e 
providenciar a lotação nas respectivas unidades; 
09.3. Assinar o Termo de Compromisso de Estágio, conjuntamente com a 
Contratada, Instituição de Ensino e o Estudante; 
09.4. Possibilitar à Contratada a supervisão administrativa do Programa de 
Estágio e facilitar o acesso à documentação correspondente, que esteja em seu 
poder; 
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09.5. Designar servidor para atuar como Supervisor do estágio; 
09.6. Solicitar à Contratada a substituição de estagiários, que não consigam 
adequar-se às normas reguladoras do Programa de Estágio e às atividades que 
lhe forem atribuídas pelo supervisor de estágio, de conformidade com o Plano de 
Atividades; 
09.7. Efetuar o pagamento aos estagiários do valor mensal da Bolsa de Estágio e 
do valor mensal relativo ao auxílio - transporte, sendo descontado desse valor, o 
correspondente à faltas sem justificativa ocorrida no período, de acordo com a 
legislação;  
09.8. Efetuar o pagamento referente à taxa pela administração à Contratada; 
09.9. Emitir e entregar aos estudantes o Documento de Desligamento de Estágio e 
o Certificado de Estágio: 

a) Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do 
estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 
períodos e da avaliação de desempenho; 

b) Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação 
de estágio; 

c) Enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, 
relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário; 

d) Receber estudantes encaminhados pelo Agente de Integração e informar os 
nomes dos aprovados para o Estágio; 

09.10. Informar mensalmente ao Agente de Integração a freqüência dos 
Estudantes ao Estágio; 
09.11.  Proporcionar a contratada, as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente os serviços contratados; 
09.12. Proceder aos pagamentos devidos a contratada; 
09.13. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execução do 
contrato, em especial, aplicações de sansões, alterações e repactuações do 
mesmo; 
09.14. Comunicar a contratada quaisquer irregularidades observadas na execução 
dos serviços contratados; 
09.15. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA CARGA HORÁRIA E SUPERVISÃO: 
 

a) A carga horária, a definição do horário para realização das tarefas, bem 
como a supervisão do estágio e o controle da freqüência e das atividades 
que serão desenvolvidas, ficarão a cargo do chefe da unidade que receberá 
o estagiário, desde que este possua formação ou experiência profissional 
na área de conhecimento  desenvolvida no curso do estagiário e possua 
nível de escolaridade superior ao dele. 

b) Na hipótese de o chefe do setor não possuir nível de escolaridade superior, 
o supervisor do estágio será a autoridade imediatamente superior à Chefia 
da unidade, com maior grau de escolaridade do que o estagiário; 
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c) A frequência mensal será enviada ao Departamento de Recursos Humanos; 
d) A carga horária será de, no máximo, quatro horas diárias e vinte horas 

semanais ou de seis horas diárias e trinta horas semanais observados o 
horário de funcionamento do órgão ou entidade, desde que compatível com 
o horário escolar, devendo ser cumprida apenas no local indicado pelo 
órgão ou entidade; 

 
e) No caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, 
a carga horária será de, no máximo, 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) 
horas semanais; 

 
f) É vedada a realização de carga horária diária superiores às previstas 

acima, sendo proibida a compensação de horário, salvo quando justificada 
e devidamente autorizada por escrito pela chefia imediata, hipótese em que 
o estagiário deverá compensar o horário não trabalhado até o mês 
subsequente ao da ocorrência; 

 
g) Será assegurada ao estagiário, nos períodos de avaliação de aprendizagem 

pelas instituições de ensino, carga horária reduzida pelo menos à metade, 
segundo estipulado no Termo de Compromisso e mediante comprovação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO DESLIGAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO 
ESTAGIÁRIO: 
 

a) O desligamento e a substituição do estagiário dar-se-ão nas seguintes 
hipóteses: 

 
a.1) Automaticamente, ao término do estágio; 

 
a.2) A qualquer tempo, no interesse e conveniência da Administração; 

 
a.3) Depois de decorrido a terça parte do tempo previsto para a duração 
do estágio se comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho 
do estagiário no órgão ou na Instituição de Ensino; 

 
a.4) A pedido do estagiário; 

 
a.5) Em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso 
assumido na oportunidade de assinatura no Termo de Compromisso; 

 
a.6) Pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 
cinco dias, consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta 
dias durante todo o período de estágio; 
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a.7) Pela interrupção do curso na Instituição de Ensino a que pertença o 
estagiário; 

 
a.8) Por conduta incompatível com a exigida pela Administração. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECESSO 
 

a) Será assegurado ao estagiário, sempre que o estágio não-obrigatório 
tenha duração igual ou superior a 2 (dois) semestres, período de 
recesso de 30 (trinta)dias, e de maneira proporcional, na hipótese de 
estágio inferior a dois semestres. 

 
b) O recesso deverá ser gozado preferencialmente durante suas férias 

escolares, sendo permitido seu parcelamento em até três etapas. 
 
c) O recesso referido acima será remunerado quando o estagiário receber 

bolsa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES, DO PROCESSO E FORMA 
DE APLICAÇÃO 

 
1 A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a 
que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela 
decorrentes, obedecerá as normas estabelecidas neste contrato; 
 
2 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a 
execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a 
aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária e restritivas de 
direitos, previstas em lei. 
 
3 As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo 
administrativo, garantida a prévia defesa. 
 
4 Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será 
notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco 
dias úteis, apresentar defesa. 
 
5 Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o   acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, 
concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
 
6 Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis. 
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7 Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim 
como a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado à 
aplicação das seguintes sanções: 
 
7.1 Advertência. 
 
7.2 Multa. 
 
7.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos. 
 
7.4  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 
 
8 A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção 
das necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções 
mais severas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações 
assumidas ou desatender a determinações do(s) Fiscal(ais) do Contrato(s). 
 
9 A multa prevista no item 7.2 será: 
 
9.1 De 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução 
total das obrigações assumidas pelo contratado. 
 
9.2 A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada caracterizará o 
descumprimento total das obrigações assumidas. 
 
9.3 De 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da 
obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação. 
 
9.4 O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha 
sido assegurado o direito de defesa e de recurso do contrato, será descontado do 
primeiro pagamento devido, em decorrência da execução contratual. 
 
 9.5 Na hipótese de descumprimento total da obrigação, depois da celebração do 
contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da 
garantia prestada. 
 
9.6 Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser recolhido 
ao Tesouro Municipal, através de Guia de  Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) 
dias, contados da  intimação. 
 
9.7 O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em 
dívida ativa, para cobrança judicial.  
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10  A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como 
fator relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas 
ao agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem 
contumazes. 
 
11  Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº 
8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
12  As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das 
demais penas e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do 
presente contrato, em especial em decorrência de perdas e danos, danos 
materiais e morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não 
expressos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
1 O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 
78, e na forma disposta pelo artigo 79 e conseqüências previstas no artigo 80, 
todos os artigos da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
2 Também poderá ocorrer a rescisão do contrato por conveniência da 
Administração, a qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo 
de 10 dias. 
 
3 A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a 
qualquer tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência 
administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso em 
que a contratada terá direito de receber os serviços  efetivamente executados e 
demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8666/93, com as alterações 
dela decorrentes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
 

a) O acompanhamento e a fiscalização dos serviços ficarão a cargo do 
Departamento de Recursos Humanos, com a verificação dos 
quantitativos, das especificações técnicas e demais conformidades 
constantes neste Termo, no edital e no contrato; 

 
b) A Secretaria Municipal de Administração e Previdência fiscalizará 

obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de verificar se no seu 
desenvolvimento estão sendo observados às especificações e demais 
requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar o 
fornecimento dos serviços que, não forem considerados satisfatórios e 
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determinar a licitante a substituição da mão de obra ou correção de 
irregularidades; 

 
c) A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa 

licitante, até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não   
implica corresponsabilidade do licitante ou de seus agentes e prepostos 
(Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações).   

            
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
1 O presente Contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui 
expressas; pelas disposições constantes do Edital de licitação; pelas disposições 
contidas na Lei 8.666/93 com as alterações dela decorrentes e, ainda, pelas 
demais disposições legais que se verificarem aplicáveis à espécie de seu objeto, 
por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ou na minuta de Contrato 
mencionadas. 
 
2 Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, o Edital de licitação e 
seus Anexos, bem como todos os documentos constantes do processo e que 
tenham servido de base para a licitação. 
 
3 Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será 
competente o Foro Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. 
 
4 Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste 
Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos, observadas as disposições do art. 
61, da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, 
por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, decorrente do 
Pregão Eletrônico nº. 052/2015, em duas vias de igual teor e forma, para que 
produza os seus efeitos de direito. 
 
 
 

Alm. Tamandaré, __ de ______de 2015. 
 
 
  

ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA 
Prefeito Municipal 
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EMPRESA CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
1._____________________________    
Nome:  
RG.: 
2.____________________________ 
Nome:  
RG.: 
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