
EDITAL Nº 012/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO/RS, através de seu
Pregoeiro e sua equipe de apoio designada pela portaria nº 048/2013, TORNA PÚBLICO, que no
dia 11 de julho de 2013, às 09:30 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Santo
Antônio do Planalto – RS, serão recebidos os envelopes de proposta e documentação para a lici-
tação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do TIPO MENOR PREÇO, para contratação de
empresa para a prestação de serviços descritos no item I. A presente licitação reger-se-á  pela Lei
Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, e condições previstas no Edital e seus anexos, mediante as seguintes condições:  

1 - DO OBJETO: 

Constitui objeto da presente licitação a prestação dos serviços de agenciamento de estági-
os para estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em
instituições de educação superior e de ensino médio, para o preenchimento do número de vagas
de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio,
oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, em todos os seus órgãos, conforme especificações
descritas no Anexo I deste edital.

1.1. O estágio terá caráter de complementação educacional e aprendizagem profissional e
será planejado e avaliado em conformidade com os currículos, programas, calendários e horários
escolares, constituindo-se, o agente de integração, em instrumento de diálogo entre o Poder Pú-
blico e as instituições de ensino, com capacidade de proporcionar a aplicação de conhecimentos
teóricos, o aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, que não acar-
retará qualquer vínculo de caráter empregatício com a Administração Pública, nos termos da Lei
Federal n.º 11.788, de 26 de setembro de 2008, e da Lei Municipal n.º 1.239/2013 de 25 de junho
de 2013.

1.2. O número de estagiários a serem aceitos pela entidade contratante poderá atingir o
percentual de 20% (vinte por cento) do número total de servidores públicos municipais.

1.2.1. Para a elaboração das propostas,  deverão ser consideradas as seguintes vagas
existentes no Município:

a) até 05 (cinco) vagas, para estudantes da educação de Ensino médio;

b) até 05 (cinco) vagas, para estudantes do ensino superior.

1.3. Os estágios oportunizados pela Administração Pública serão instrumentalizados medi-
ante assinatura das partes de Termo de Compromisso de Estágio.

1.4. A carga horária do estágio a ser desenvolvida pelo estagiário será de:

a) 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) semanais, no caso de estudantes da educação pro-
fissional de nível médio e do ensino médio regular;

b) 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) semanais, no caso de estudantes do ensino superior;

1.5. O valor da bolsa a ser paga aos estagiários, considerando-se o controle da carga ho-
rária efetivamente cumprida para fins do efetivo pagamento, será de:

a) R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, se estudante da ensino médio;

b) R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, se estudantes do ensino superior.

1.6. Constituir-se-ão obrigações da vencedora deste certame:



a) promover o ajuste das condições de estágio definidas pelas instituições de ensino com
as disponibilidade da Administração Pública contratante, indicando as principais atividades a se-
rem desenvolvidas pelos estagiários, observando sua compatibilidade com o contexto básico da
profissão ao qual o curso se refere;

b) recrutar, pré-selecionar e encaminhar os estudantes candidatos às vagas de estágio dis-
ponibilizadas pelo Poder Público, de acordo com as condições estabelecidas pela concedente,
tendo em vista as áreas de interesse, para que os estagiários se dediquem às atividades relacio-
nadas com os respectivos cursos;

c) contratar o seguro contra acidentes pessoais em favor do estudante selecionado para
estágio, devendo constar no Termo de Compromisso de Estágio o número da apólice e o nome da
companhia seguradora;

d) lavrar o Termo de Compromisso de Estágio, a ser assinado pela concedente do estágio,
pela instituição de ensino, pelo próprio agente de integração e pelo estagiário que, quando menor
de 18 anos deverá ser assistido por seu responsável legal;

e) no ato da formalização do estágio, orientar o estudante acerca dos aspectos legais e
técnicos do estágio, bem como a relação entre estagiário e parte concedente;

f) acompanhar a avaliação, realizada pela instituição de ensino, das instalações de realiza-
ção do estágio, bem como de sua adequação à formação cultural e profissional do educando;

g) verificar junto à instituição de ensino o professor orientador da área a ser desenvolvida o
estágio, designado como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do esta-
giário e informar à parte concedente;

h) exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses,
de relatório das atividades;

i) verificar a existência de normas complementares e instrumentos de avaliação dos estági-
os junto a instituição de ensino e informar ao estagiário;

j) verificar junto à instituição de ensino e comunicar à parte concedente do estágio, no iní-
cio do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas;

1.7. Constituir-se-ão obrigações da contratante:

a) remeter à contratada as solicitações de candidatos às oportunidades de estágio;

b) realizar a seleção dos candidatos entre os estudantes encaminhados pela contratada;

c) encaminhar à contratada os estudantes selecionados, com informações so-

bre a data do início do estágio, horário, duração e valor da bolsa de estágio e unida-

de onde se realizará o estágio;

d) aceitar estagiários em seus órgãos, regularizando a relação entabulada com o educan-
do, com a instituição de ensino e com a contratada mediante celebração do competente termo de
compromisso de estágio, que deverá indicar as condições de adequação do estágio à proposta
pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e aos horários e
calendário escolar;

e) manter a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e àquelas previs-
tas no termo de compromisso;

f) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural;



g) indicar servidor de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na
área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar o está-
gio, limitando, cada servidor, à supervisão de até 10 (dez) estagiários simultaneamente;

h) exigir, periodicamente, comprovante de regularidade da matrícula do educando-estagiá-
rio, conforme a periodicidade definida para sua renovação junto ao cursos e níveis de ensino da
instituição convenente;

i) verificar, mediante informações prestadas pela contratada, a freqüência dos educandos-
estagiários que realizarem estágios em seus órgãos, nos respectivos cursos;

j) repassar o valor da bolsa de estágio para a contratada, para fins de pagamento ao esta-
giário;

k) fornecer informações à contratada quando do desligamento dos estagiários, solicitando
a sua substituição;

l) exercer atividade normativa, controle e fiscalização sobre a execução do contrato;

m) remeter, diretamente ou por meio do agente de integração de estágio, à instituição de
ensino a cada 6 (seis) meses, no mínimo, relatório de atividades do estágio, elaborado pelo super-
visor, com vista obrigatória do estagiário;

n) manter arquivo com documentos que comprovem a relação de estágio;

o) observar as demais disposições da Lei Federal n.º 11.788/2008.

1.7. As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
0201.04.122.0010.2006.33903900000000.0001 (30)- Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0301.04.122.0010.2011.33903900000000 0001 (52) Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica   
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
0403.12.361.00047.2.020.33903900000000.0001 (124) Outr. Servic. Terceir. Pessoa Jurídica
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
05.02.10.30100107.2.032.33903900000000.0040 (220) Outr. Servic. Ter.Pessoa Juridica
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO
0603.26782001012.045.33903900000000.0020(301) Outros Serviços Terc. Pessoa Jurídica

2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigênci-

as estabelecidas neste Edital, e:
2.1.1 Não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração Pú-

blica em todas as esferas;
2.1.2 Que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, dis-

solução, liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente);
2.1.3 Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante.
2.2 – Da participação das microempresas e empresas de pequeno porte.
2.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Com-

plementar 123/2006, e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro e pela Equipe de
apoio, deverão comprovar o enquadramento como "ME" ou "EPP";

2.2.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de peque-
no porte (EPP) somente será procedido pela Equipe de Apoio, se o interessado comprovar
tal situação jurídica;



2.2.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", significa
renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar
123/2006, aplacáveis ao presente certame;

2.2.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou em-
presa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as conse-
quências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo;

2.2.5. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação final
dos preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de
uma microempresa ou empresa de pequeno porte;

2.2.6. O empate mencionado no item 2.2.5 será verificado na situação em que a proposta
apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por
cento) superior à proposta mais bem classificada;

2.2.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o
disposto no subitem 2.2.5, poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lan-
ces, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

2.2.8 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na for-
ma do subitem 2.2.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situ-
ação definida no subitem 2.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

2.2.9 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem será realizado sorteio
entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

2.2.10 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o ob-
jeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria
sessão pública, após verificação da documentação de habilitação.

2.2.11 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeitos de habilitação, conforme item 8 deste Edital,  sob pena
de inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição.

2.2.12 Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fis-
cal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certa-
me, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa interessada apresen-
tar as respectivas certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.

2.2.13 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 2.2.12, implica-
rá decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas deste Edital, sendo fa-
cultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na or-
dem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.

3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

3.1 Os interessados deverão entregar, no dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste
Edital, para a realização desta licitação, os seus envelopes contendo a Proposta de Preços (Enve-
lope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) devidamente fechados e indevassá-
veis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

À Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto
Pregão Presencial N°011/2013
Processo Licitatório N° 026/2013
Envelope n° 1 – PROPOSTA
Nome do Proponente:
......................................................................
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto 



 Pregão Presencial N° 011/2013
Processo Licitatório N° 026/2013
Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
Nome do Proponente:

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
4.1. O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, diretamen-

te ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal,
será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado.

4.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se dirigente, proprietário,  sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser

apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de do-
cumento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitu-
tivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para práti-
ca de todos os demais atos inerentes ao certame.

b) se representante legal, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da empresa

outorgante, bem como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, tam-
bém, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em
licitação pública;  ou

b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO III deste edital) outorgado pe-
los representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para for-
mulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os
casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente
da empresa.

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado.
4.2.1. É obrigatória a apresentação de documento de identidade para conferência pelo pre-

goeiro.
4.3. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assi-

nar o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o
documento para os fins deste procedimento licitatório.

4.4. Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de ha-
bilitação constantes no item 8 do edital, conforme ANEXO II, a qual deverá ser apresentada por
fora do envelope nº 01 Proposta, juntamente com a Carta de Credenciamento ou outro documento
conforme item 4.3.

4.4.1. A presença do licitante ou representante legal não é obrigatória, porém, para exercer
os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da lici-
tante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação.

4.5. - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos Art. 42 à 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 7.15 à 7.18, deste edital,
deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento,  declaração, firmada
por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.5.1. – As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite
de 3.600.000,00(três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42
à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterado pela Lei Complementar nº
139, de 10 de novembro de 2011, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, conforme
o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora
dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se
enquadram no limite de receita referido acima.



5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
5.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitan-

tes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá
os envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope  nº 01) e os Documentos de Habilitação
(Envelope nº 2).

5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será
aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.

5.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:
a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lan-

ces verbais e para a prática dos demais atos do certame;
b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação,

conforme ANEXO II.
5.4. Toda a documentação será apensada ao presente processo licitatório e para cada eta-

pa será elaborada uma ata de disputa.

6 - PROPOSTA DE PREÇO:
6.1. A proposta deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por meio eletrônico em

folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas
em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, obe-
decendo o modelo de proposta e termo de referencia do Anexo I deste edital, e deverá conter:

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se
houver) e nome da pessoa indicada para contatos;

b) declarações, a seguir relacionadas, assinada pelo representante legal do licitante, de-
vendo ser redigida numa única folha:

b.1)  de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, conta-
dos da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93
e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002.

6.2. proposta financeira, mencionando o preço unitário da taxa mensal a ser cobrada por
estagiário, de acordo com o nível de ensino, bem como o valor total mensal para a execução do
objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos operacionais, inclusive o BDI,
(impostos, taxas, contribuições sociais,  lucro do empreendimento, etc) e expressos em moeda
corrente nacional, em algarismos e por extenso;

6.3. planilha de quantitativos e custos unitários.
6.4. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no

máximo, duas casas decimais após a vírgula.
6.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas à prestação dos serviços

objeto do presente edital, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados
como inclusos nos preços, sendo válido o preço cotado, não sendo considerados pleitos de acrés-
cimos a qualquer título.

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
7.1. Esta licitação é do tipo   menor preço   e o julgamento será realizado levando em consi-

deração o menor preço mensal para a execução dos serviços licitados, observando os procedi-
mentos arrolados a seguir.

7.2. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital,  o autor da
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superiores àquela

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada por fora do envelope da proposta:
Contrato Social ou Declaração de Firma Individual; Cartão do CNPJ; Procuração ou Termo de Credencia-
mento do ANEXO III e a Declaração constante no ANEXO II . 



Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 1% sobre o
valor do item apurado após cada lance.

poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a procla-
mação do vencedor.

7.3. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anteri-
or, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lan-
ces verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.

7.4. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos,
em valores distintos e decrescentes, a partir do autora da proposta classificada em segundo lugar,
até a proclamação da vencedora.

7.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances.

7.6. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à
licitante, na ordem decrescente dos preços.

7.7. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
7.7.1. Será vedada ainda, a consulta a agentes externos ao certame, tal como a utili-

zação de aparelho celular ou similares para obter valores nos lances, tendo em vista a celeri-
dade do processo, onde esses macetes tendem a retardar o procedimento.

7.8. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente de-
sistente às penalidades constantes no item 13 – DAS PENALIDADES deste edital.

7.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implica-
rá a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresenta-
do pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.10. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta es-
crita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negoci-
ar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

7.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro,
as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

7.12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo.

7.13. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha
sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de
mercado. 

7.14. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) contiverem opções de preços alternativos;
c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
d) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos

requisitos do ITEM 6;
e) apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
Obs: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for con-
flitante com o instrumento convocatório.

7.15. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no
edital.

7.16. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto
no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, pre-
ferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas
que atenderem ao item 4.5 e 4.5.1, deste edital.



7.16.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresenta-
das pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam su-
periores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

7.17. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta

de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, in-
ferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora
do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma
da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela
ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 7.16.1 deste edital, a apresentação de
nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item.

7.18. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as
exigências do item 7.17 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da
proposta originariamente de menor valor.

7.19. O disposto nos itens 7.16 a 7.18, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa.

7.20. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuí-
zo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas,
na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos in-
terpostos.

7.21. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional,  devendo todas e
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licita-
ções deste Município, conforme subitem 15.1 deste Edital.

7.22. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

8 - DA HABILITAÇÃO:
8.1 Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVE-

LOPE Nº 02, os documentos de habilitação a seguir:
8.1.1. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituí-

da pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o ob-
jeto licitado e o registro cadastral esteja dentro do prazo de validade e a documentação solicitada
para a presente licitação conste nos Cadastro de Fornecedores do Município. 

8.1.2. Também serão aceitos Certificados de Registro de Fornecedores emitidos pelo Go-
verno Federal ou pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

OBS.: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios exigidos para cadastro (elencados
abaixo) esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente
ou anexá-lo como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação:

8.2. As empresas não-cadastradas, deverão fazer prova dos seguintes documentos, em vi-
gor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão.

8.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.2.1.1 Pessoa Jurídica
a) Cédula de identidade dos diretores ou proprietário;
b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tra-

tando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documen-
tos de eleição de seus administradores.

d) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou socieda-
de estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;



e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de in-
vestidura ou nomeação da diretoria em exercício.

OBS: Os documentos das letras “b” e “c” que já foram apresentados por conta do creden-
ciamento não serão exigidos no envelope de documentação.

8.2.2. REGULARIDADE FISCAL
8.2.2.1.Pessoa Jurídica
a) Certidão de Regularidade, da Secretaria da Receita Federal, e Certidão Quanto à Dívida

Ativa da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional ou a Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela Receita federal do Brasil;

b) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Estadual do domicílio da sede da lici-
tante;

c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede da lici-
tante;

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço;

e) Certidão Negativa de Débito (CND/INSS) perante a Seguridade Social. 
f) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Consti-

tuição Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO IV.

           g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), perante a Justiça do Trabalho.

8.2.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Certidão de registro no Conselho Regional de Administração - CRA;
b) Atestado da capacitação técnico-operacional, em nome da empresa, registrado no Con-

selho Regional de Administração - CRA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou priva-
do, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em ca-
racterísticas, quantidades e prazos.

c) Indicação explícita das instituições de ensino de nível superior e de nível médio com as
quais a licitante mantém convênios ou outros instrumentos jurídicos para a satisfação do objeto da
licitação.

OBS: As empresas participantes do certame deverão possuir obrigatoriamente, con-
vênios com a ULBRA – Universidade Luterana do Brasil (Carazinho) e UPF – Universidade
de Passo Fundo, visto que, a grande maioria dos estudantes do Município de Santo Antô-
nio do Planalto/RS, recorrem a essas instituições de ensino.   

8.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo
prazo de 10 (dez) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após
aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

Obs  :   Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou ainda publi-
cação em órgão da imprensa oficial, ficando aqueles obtidos por meio da Internet dispensados de
autenticação e sujeitos a sua verificação.

9 - DA ADJUDICAÇÃO:
9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a lici-

tante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação
e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitan-
te declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a propo-
nente para que seja obtido preço melhor.



9.3.  Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a inten-
ção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, impor-
tará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a sínte-
se das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes fi-
caram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03
(três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista ime-
diata do processo.

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
10.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Públi-

ca do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recur-
so.

10.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03
(três) dias corridos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do pra-
zo da recorrente.

10.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressu-
postos de admissibilidade dos recursos.

10.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pre-
goeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.

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

11 - DOS PRAZOS:
11.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 02 (dois) dias,

convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste edital.

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

10.3. O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de sua assinatura, po-
dendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da contratada, nos termos do
art. 57, inciso II da Lei nº 8.666-93.

12 - DO PAGAMENTO:
12.1. O pagamento será efetuado mensalmente, ocorrendo no prazo de até o 10 dia útil, a

contar do recebimento da fatura acompanhada da relação de estágios acompanhados, aprovada
pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato e pelo Secretário Municipal de Finanças.

12.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de reco-
lhimento das contribuições para o FGTS e o INSS, relativa aos empregados utilizados na presta-
ção do serviço.

12.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a
contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

12.4. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula
a matéria.

12.5. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualiza-
ção, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de re-
cebimento.

13 - DAS PENALIDADES:
13.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o objeto adjudicado acarretará a multa de 10%

(dez por cento) sobre o valor total da proposta.



13.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero
vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o
valor total que lhe foi adjudicado.

13.3. O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da obrigação.

13.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do
Cadastro do Município, nos casos de:

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h) falhar na execução do contrato.
13.5. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivada-

mente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado,
podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o arti-
go 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.

13.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
13.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação fi-
nanceira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

14 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS:
14.1 Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Públi-

ca do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recur-
so.

14.1.1. A apresentação de recurso será dirigida à Comissão de Licitação, dentro do prazo
previsto no item 14.1, sendo sua forma de apresentação a constante no Art. 2º da Lei Federal nº
9.800/99, ou poderá ser protocolada no Protocolo Geral do Município, durante o horário de expedi-
ente, que se inicia as 7:45 às 11:45 e das 13:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta – feira.

14.2. Dos demais atos relacionados com o pregão o recurso dependerá de manifestação
do licitante ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção de interpor recurso
com a síntese das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresen-
tar memoriais relacionados à intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde logo inti-
mados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar ao térmi-
no daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

14.3. A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de re-
curso.

14.4. não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem
às razões indicadas pelo licitante na sessão pública.

14.5. o recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes

de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Santo Antônio do
Planalto, no Departamento de Licitações, sito na Avenida Jorge Muller, nº 1075, ou pelo telefone
54.3377-1800,  no  horário  de  expediente,  preferencialmente,  com antecedência  mínima de  02
(dois) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.

15.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente
Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Licitações.



15.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a reali-
zação de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automa-
ticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.

15.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na docu-
mentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.

15.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou servidor
da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de siste-
mas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela
Administração.

15.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condi-
ções contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor ini-
cial contratado.

15.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo de-
corrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

15.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo
anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei
Federal nº 8.666-93).

15.9. São anexos deste Edital:
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS/TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MENORES
ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO
15.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho/RS para dirimir quaisquer litígios oriun-

dos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.

Santo Antônio do Planalto/RS, aos 26 dias do mês de junho de 2013.

CRISTIANE ALBERTON FRANCO
Prefeita Municipal



ANEXO I
PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Item 1) Contratação de Empresa prestadora de serviços de agenciamento de estágios para
estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos em instituições de educação
superior para o preenchimento do número de vagas de oportunidade de estágio curricular supervi-
sionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, em
todos os seus órgãos.

Valor por estudante R$. 

Item 2) Contratação de Empresa prestadora de serviços de agenciamento de estágios para
estudantes regularmente matriculados e com frequência no ensino médio para o preenchimento
do número de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão
de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, em todos os seus órgãos.

Valor por estudante R$.

Nossa proposta vigorara pelo prazo mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
limite  prevista  para  a  entrega  das  propostas,  conforme o  disposto  no  art.  64,  §3º  da  Lei  nº
8.666/93 e art. 6º da Lei 10.520 de 17-07-2002.

Dados do proponente, data e assinatura.



ANEXO II
PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)
A  ........................(  Razão  Social  da  empresa)..................,  CNPJ  º..................,localizada
à................................  DECLARA,  para fins de participação na licitação  Pregão Presencial  nº
011/2013, promovida pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto RS, e sob as penas
da lei, de que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.

Local e data.
_______________
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa



ANEXO III 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

Através do presente,  credenciamos o(a) Sr.(a) __________,  porta-
dor(a) da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação
instaurada pelo Município  de Santo Antônio do Planalto,  na modalidade de Pregão,  sob o nº
011/2013, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pro-
nunciar-se em nome da empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem como for-
mular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local e data.
_______________
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa

_______________
Nome do dirigente da empresa

Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar
o  credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedi-
mento licitatório.

2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do documento exigido
no subitem 4.2. letra "b.2", do edital.



ANEXO IV
PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013
DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES

(Nome da Empresa), CNPJ nº __________________ sediada à (Endereço Completo) DECLA-
RA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acresci-
do pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva; emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz.

________________, _____ de ___________________ de 2013

___________________________________________________
(Nome completo do declarante)

___________________________________________________
(Nº da CI do declarante)

___________________________________________________
(Assinatura do declarante)



ANEXO IV
PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO/RS, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, inscrita no CNPJ sob n° 94.704.020/0001-97, com sede administrativa na Av. Jorge
Muller, 1.075, Santo Antônio do Planalto/RS, neste ato representado pela Senhora Prefeita Muni-
cipal CRISTIANE ALBERTON FRANCO, brasileira, casada, residente e domiciliada na Cidade de
Santo Antônio do Planalto/RS, CPF 534.993.790-15, CI SSP/RS nº 1046577531, doravante deno-
minado  CONTRATATE e  a  empresa,  ...................................,estabelecida  na
Av. ................................, em ...................., inscrita no CNPJ sob o n.º ................................... , dora-
vante  denominada  simplesmente  de  Compromitente,  neste  ato  representada  pelo  Sr.
.................................., ......................................, inscrito no CPF sob o nº .................................. e
RG n° ........................ residente e domiciliado, na .............................................

O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto des-
crito abaixo, constante no Processo Licitatório n° 026/2013, Pregão Presencial n° 011/2013 re-
gendo-se o mesmo pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pela legislação pertinen-
te, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA – do objeto – e objeto do presente contrato a contratação de Em-
presa prestadora de serviços de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matricu-
lados e com freqüência em cursos do ensino regular em instituições de educação superior e do
ensino médio para o preenchimento do número de vagas de oportunidade de estágio curricular su-
pervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Munici-
pal, em todos os seus órgãos.

CLAUSULA SEGUNDA – da remuneração e forma de pagamento –  A remuneração sera
de  R$ ….. (….................), a serem pagos mensalmente até o dia 10 (dez) do mês seguinte à
prestação dos serviços, mediante nota fiscal apresentada até  dia 5 (cinco) do mês do pagamento.

Subcláusula primeira -  Será considerado para efeito de pagamento da bolsa, além, da
proporcionalidade da jornada a que estiver submetido, a frequência mensal do estagiário, deduzi-
do os dias de falta não justificada e a parcela diária, proporcional aos atrasos, ausências injustifi-
cadas.

Subcláusula segunda - A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de
fácil visualização, a indicação do nº do contrato e nº do Pregão, a fim de se acelerar o trâmite
para pagamento.

CLAUSULA TERCEIRA  – da vigência do contrato  – A vigência do contrato será de 12
(doze) meses, contados da assinatura do presente contrato, podendo ser renovado por períodos
anuais, por interesse da administração e com anuência da contratada, se houver interesse de am-
bas as partes, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

CLAUSULA QUARTA – das penalidades – pelo inadimplemento das obrigações assumi-
das, na condição de participante do pregão, conforme infrações estarão sujeitas às seguintes pe-
nalidades:

 a) recusa pelo fornecedor em entregar o objeto adjudicado acarretará a multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor total da proposta.



b) atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero vír-
gula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor
total que lhe foi adjudicado.

c) não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor total da obrigação.

d) nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do
Cadastro do Município, nos casos de:

d.1) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
d.2) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
d.3) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d.4) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d.5) comportamento inidôneo;
d.6) cometimento de fraude fiscal;
d.7) fraudar a execução do contrato;
d.8) falhar na execução do contrato.
Subcláusula primeira -  na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município con-

siderará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitan-
te ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do
que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.

Subcláusula  segunda  - as  penalidades  serão  registradas  no  cadastro  do  contratado,
quando for o caso.

Subcláusula terceira - nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquida-
ção qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou ina-
dimplência contratual.

CLÁUSULA QUINTA – da rescisão – o presente contrato poderá ser rescindindo de pleno
direito, nas seguintes situações:

a) situação prevista na cláusula anterior;
b) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada que pre-

judique a execução do contrato;
c) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e de-

terminadas pela Prefeita Municipal, exaradas no competente processo administrativo;
d) descumprimento de qualquer cláusula contratual;
e) ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da exe-

cução contrato;
f) por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo licitatório, desde que haja con-

veniência para o contratante;
g) atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo contratante, salvo em

casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.
     

 CLÁUSULA SEXTA  –  obrigações da CONTRATADA – constitui-se obrigações da CON-
TRATADA:

a) promover o ajuste das condições de estagio definidas pelas instituições de ensino com
as disponibilidades da administração Pública contratante, indicando as principais atividades a se-
rem desenvolvidas pelos estagiários, observado sua compatibilidade com o texto básico da profis-
são ao qual o curso se refere;

b) encaminhar os candidatos às vagas de estágio disponibilizadas pelo Poder Público, de
acordo com as condições estabelecidas pela cedente, tendo em vista as áreas de interesse, para
que os estagiários se dediquem às atividades relacionadas com os respectivos cursos;

c) contratar o seguro contra acidentes pessoais em favor do estudante selecionado para
estagio devendo, devendo constar no Termo de Compromisso de Estágio o número da apólice e o
nome da companhia seguradora;



d) lavrar o Termo de Compromisso de Estágio, a ser assinado pela concedente do estágio,
pela instituição de ensino, pelo próprio agente de integração e pelo estagiário que, quando menor
de 18 anos deverá ser assinado pelo responsável legal;

e) no ato da formalização do estágio, orientar o estudante acerca dos aspectos legais e
técnicos do estágio, bem como a relação entre estagiário e parte concedente;

f) acompanhar a avaliação realizada pela instituição de ensino, das instalações de realiza-
ção do estágio, bem como a relação entre estagiário e parte concedente;

g) exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 06 (seis) meses,
de relatório das atividades;

h) verificar a existência de normas complementares e instrumentos de avaliação dos está-
gios junto à instituição de ensino e informar ao estagiário.

i) verificar junto à instituição de ensino e comunicar à parte concedente do estágio, no ini-
cio do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.
    j) exigir, periodicamente, comprovante de regularidade da matrícula do educando-estagiá-
rio, conforme a periodicidade definida para sua renovação, junto a cursos e niveis de ensino da
instituição convenente;

k) remeter, diretamente ou por meio do agente de integração de estágio, à instituição de
ensino a cada 6 (seis) meses, no mínimo, relatório de atividades do estágio, elaborado pelo super-
visor, com vista obrigatória do estagiário;

l) disponibilizar a folha de pagamento por secretária e ou setor;
m) manter controle do prazo de estágio, que não poderá ser superior a 02 (dois) anos, con-

forme Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008;
n) observar a Lei Municipal nº 1.239/2013 de 25 de junho de 2013.

CLAUSULA SÉTIMA – obrigações do contratante – constitui-se obrigações do CONTRA-
TANTE:

a) remeter à contratada as solicitações de candidatos às oportunidades de estágio;
b) realizar a seleção de candidatos;
c) encaminhar à contratada os estudantes selecionados, com informações sobre a data do

início do estágio, horário, duração e valor da bolsa de estágio e unidade onde se realizará o está-
gio;

d) aceitar estagiários em seus órgãos, regularizando a relação entabulada com o educan-
do, com a instituição de ensino e com a contratada mediante celebração do competente termo de
compromisso de estágio, que deverá  indicar as condições de adequação do estágio à proposta
pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e aos horários e
calendário escolar;

e) manter compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas
no termo de compromisso;

f) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural;

g) verificar, mediante informações prestadas pela contratada, a frequência dos educandos-
estagiários que realizarem estágios em seus órgãos, nos respectivos cursos;

h) repassar o valor da bolsa de estágio para a contratada, para fins de pagamento de esta-
giário;

i) fornecer informações à contratada, para fins de pagamento ao estagiário;
j) exercer atividade normativa, controle e fiscalização dobre a execução do contrato;
k) manter arquivo com documentos que comprovem a relação de estágio;
l)observar as demais disposições da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

CLAUSULA OITAVA – disposições gerais – a contratada se obrigará a respeitar rigorosa-
mente, durante  o período de vigência do contrato, a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária,
como as normas de higiene, segurança, por cujos encargos responderá unilateralmente.



CLAUSULA NONA – da dotação orçamentária – as despesas decorrentes deste Contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:   

DÉCIMA SEGUNDA – do foro - o foro do presente contrato será o da Comarca de Carazi-
nho, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 
 Santo Antônio do Planalto RS, aos ____ de ________ de 2.013.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO CONTRATADA
                            Contratante  

TESTEMUNHAS:

_________________________________ _____________________________ 


