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1. PREÂMBULO 
 
1.1. O Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, torna 
público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, com base nas Leis Federais nº. 8.666/93 e 10.520/02, Arts. 42 a 
49 da Lei Complementar nº. 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, Lei Municipal nº. 
260/05 e Decretos Municipais nº. 1095/05 e 1254/06, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
obtido através do Menor Percentual de Acréscimo para a Taxa Administrativa, em regime de 
execução indireta através de empreitada por preço unitário. 
 
1.2. O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, nomeados 
pela Portaria nº. 007/2017. 
 

1.3. O PREGÃO será realizado no dia 11 de Janeiro de 2019, quando deverão ser 
apresentados, no início, os documentos para credenciamento, a declaração de que a 
proponente cumpre os requisitos de habilitação, DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE e 
dos envelopes de Proposta de Preços e dos documentos de Habilitação conforme: 

 
1.3.1 ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e N.º 02 - HABILITAÇÃO – entrega a 
partir das 09h:00min até 09h15 do dia 11/01/2019. 

1.3.2 ABERTURA DOS ENVELOPES: a partir das 09h:30min do dia 11/01/2019 na sala 
de reuniões do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande, à Avenida 
Cedro, 507- Eucaliptos – Fazenda Rio Grande – Paraná. 

 

2. OBJETO DO PREGÃO 
 
2.1. O objeto deste PREGÃO é a Contratação de Empresa especializada na prestação de 
serviços de integração de Estágio Supervisionado, visando atender estudantes do nível 
médio, técnico e superior, vinculados à estrutura do ensino público e privado, conforme 
solicitação do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande. 
 
2.2. Especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência. 
 

2.3. O Percentual de Acréscimo máximo é de 7,83% (sete vírgula oitenta e três por cento) 
sobre o valor das Bolsas-Auxílio. 

 
3. TIPO DE PREGÃO 
 
3.1. Este PREGÃO é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, obtido através do menor Percentual de 
Acréscimo em regime de execução indireta através de empreitada por preço unitário. 
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4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

O pagamento decorrente do fornecimento do objeto correrá à conta dos recursos das 
dotações orçamentárias: 13.01.04.122.0013-2.045 3.3.90.36.00.00.00 - bolsa estágio e 
13.01.04.122.0013-2.045 3.3.90.39.00.00.00 – taxa de corretagem. 

 
5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
 
5.1. AMPLA CONCORRÊNCIA: poderão participar desta licitação todos os interessados que 
atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste Edital e seus anexos, 
pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.  
 
5.2. As empresas proponentes enquadráveis na definição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte estabelecida pelo art. 3º da lei Complementar 123, de 14/12/2006 que 
desejarem fazer uso dos benefícios conferidos pelo citado diploma legal, deverão apresentar 
declaração de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, a qual deverá conter a assinatura do Contador Responsável 
pela contabilidade da empresa, com o respectivo número de registro no Conselho Regional 
de Contabilidade - CRC, conforme modelo constante no Anexo V. 
 
5.3. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no certame aquelas 
que preenchem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e que não 
se enquadrem em nenhuma das situações descritas no parágrafo 4º do referido art. 3º. –  
 
5.4. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, 
de interessados que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução e 
liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando 
também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do 
direito de licitar ou contratar com o Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio 
Grande, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
6. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL: 
 
6.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado no Instituto de Previdência 
Municipal de Fazenda Rio Grande, com sede à avenida Cedro nº 507, Eucaliptos, Fazenda Rio 
Grande, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 às 11:30 horas e das 
13:00 às 16:30.  
 
6.1.1. O Edital também estará disponível a quaisquer interessados no endereço eletrônico do 
Instituto de Previdência www.fazprev.com.br 

 
6.2. O aviso do EDITAL será publicado no jornal oficial do Município de Fazenda Rio Grande,  
Jornal de Circulação Regional e no site do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio 
Grande. 
 
6.3. Qualquer alteração do Edital será divulgada no endereço eletrônico do Instituto de 
Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande  www.fazprev.com.br, no Mural de Licitações.  

http://www.fazprev.com.br/
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7. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL: 
 
7.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre 
o ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de 
cópias da legislação disciplinadora do procedimento, ficando a cargo do interessado a 
apresentação de dispositivos de mídia (pen drive) para gravar o conteúdo requerido, para 
tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas.      
 
7.1.1. O pedido de esclarecimento sobre o ato convocatório pode ser formalizado por meio 
de requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado 
no Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande, situado na avenida Cedro nº 
507, Eucaliptos, Fazenda Rio Grande, durante o expediente normal do órgão licitante, das 
08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30.  

 
7.1.2. O pedido de esclarecimento sobre o ato convocatório pode ser formalizado pelo 
email: fazprev@fazprev.com.br 
 
7.1.3. As dúvidas feitas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente 
informal. 
 
7.1.4. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do 
recebimento da solicitação por parte do PREGOEIRO, passando a integrar os autos do 
PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes. 

 
 
8. PROVIDÊNCIAS/ IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
 
8.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de impugnação ao ato convocatório 
do PREGÃO e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis 
anteriores à data fixada para recebimento das propostas.      
 
8.1.1. A apresentação de impugnação ao ato convocatório deverá ser formalizada por meio 
de requerimento endereçado ao PREGOEIRO, protocolado no Instituto de Previdência 
Municipal de Fazenda Rio Grande, situado na avenida Cedro nº 507, Eucaliptos, Fazenda Rio 
Grande, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 às 11:30 horas e das 
13:00 às 16:30 ou por e-mail ou outro dispositivo eletrônico, carta registrada ou através de 
qualquer meio idôneo. 

 
8.1.1.1. A impugnação apresentada por meio eletrônico deverá ser formalizada através do 
email fazprev@fazprev.com.br, devendo constar no assunto: “Impugnação ao edital de 
Pregão Presencial 002/2018”. 

 
8.1.1.2 Para efeito de recebimento, a impugnação apresentada através de e-mail, deverá 
conter todos os documentos referentes à impugnação devidamente anexados e 
autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) responsável (is). 
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8.1.2. A decisão sobre o pedido de impugnação será proferida pela autoridade competente 
no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do recebimento da peça indicada por parte da 
autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos 
autos do PREGÃO. 
 
8.1.3. O acolhimento do pedido de impugnação que implique modificação do ato 
convocatório do PREGÃO requer republicação pela mesma forma que se deu o texto original 
e a designação de nova data para a realização do certame. 
 
9. CREDENCIAMENTO: 
 
9.1. Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, o 
representante da proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para 
participar do aludido procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, 
devendo, ainda, identificar-se e apresentar a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente, com fotografia. 
 
9.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em 
todas as etapas/fases do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de 
lances, desistirem verbalmente de formular lances ou ofertas na etapa de lances, negociar a 
redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao 
final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor 
recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os 
esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame. 
 
9.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, esta deverá 
vir acompanhada do contrato social, estatuto, requerimento do empresário ou outro 
instrumento constitutivo da proponente, em que seja expressa a capacidade/competência 
do outorgante para constituir mandatário. 
 
9.3. Se o representante da proponente comprovar a condição de sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de 
procuração ou instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo 
Estatuto/Contrato Social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
9.3.1 O Estatuto/Contrato Social ou documento equivalente deverá ser apresentado em 
cópia autenticada em cartório ou acompanhada de original para conferência. 

 
9.4. Para fins de comprovação da condição de Microempresa ou Empresas de Pequeno 
Porte, assim definidas aquelas que se enquadram na classificação descrita no art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, as licitantes deverão apresentar declaração de enquadramento 
como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, a qual 
deverá conter a assinatura do Contador Responsável pela contabilidade da empresa, com 
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o respectivo número de registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, conforme 
modelo constante no Anexo V. 
 
9.5. É admitido somente um representante por proponente. 
9.6. A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as 
exigências previstas impossibilitará a participação do representante da proponente neste 
PREGÃO. 
 
9.7. Após o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o PREGOEIRO 
declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte, que consiste no 
recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital. 
 
10. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO: 

 
10.1. A etapa/fase para recebimento da DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e posterior recebimento dos envelopes de PROPOSTA DE 
PREÇOS (Nº. 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº. 02) será levada a efeito tão logo se 
encerre da fase de CREDENCIAMENTO. 
 
10.1.1. A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
deverá ser apresentada impressa por processo eletrônico, em papel timbrado da licitante, 
devidamente datada e assinada pelo administrador ou representante legal da empresa. 
 
10.1.2. A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
não deve integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº. 01) e DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO (Nº. 02), constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido separadamente; 
fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO III. 
 
10.2. Iniciada esta etapa/fase, O PREGOEIRO receberá e examinará a DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
 
10.2.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a 
exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO, 
impossibilitando, em consequência, o recebimento dos envelopes de PROPOSTA DE 
PREÇOS (Nº. 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº. 02). 
 
10.2.2. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue 
participando do PREGÃO, devendo proceder, em seguida, à entrega dos envelopes de 
PROPOSTA DE PREÇOS (Nº. 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº. 02). 

 
10.3. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que estejam com restrição no 
tocante a Regularidade Fiscal deverão apresentar a DECLARAÇÃO COM RESTRIÇÃO FISCAL, 
em substituição a DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital. Destaca-se que a 
presente declaração é válida somente para sanar eventuais pendências com relação aos 
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documentos de regularidade fiscal, sendo que não será aceita com o intuito de sanar 
restrições nos demais documentos solicitados em edital, conforme art. 43, § 1º da Lei 
Complementar nº 123/06. 
 
11. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS (Nº01 E 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº02): 
 
11.1. Os envelopes, respectivamente PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº. 01) e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope nº. 02) deverão ser apresentados, fechados e 
indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da 
proponente, os seguintes dizeres: 
 

(Razão Social da Proponente, Endereço, CNPJ, Telefones e email) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
DATA: 11/01/2019 

 

(Razão Social da Proponente, Endereço, CNPJ, Telefones e email) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO 
DATA: 11/01/2019 

 
11.2. Os documentos constantes do Envelope nº. 01 – Proposta de Preços deverão ser 
apresentados de forma impressa por processo eletrônico, em 01 (uma) via redigida com 
clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 
rasuras ou entrelinhas que prejudiquem a sua análise, numeradas, sendo a proposta datada 
e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo 
Procurador, juntando-se, neste caso, a Procuração. Poderá ser utilizado o modelo conforme 
Anexo VI. 

 
11.3. Os documentos integrantes do ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS e os 
documentos de habilitação (ENVELOPE Nº. 02) poderão ser apresentados por cópias simples, 
ou por cópias autenticadas por cartório competente, ou por meio de publicação em órgão 
da imprensa oficial, ou em original, quando expedidos via Internet. 
 
11.3.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação 
do original ao PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO, por ocasião da abertura do ENVELOPE Nº. 02, 
para devida autenticação. 

 
11.3.1.1. A licitante que desejar autenticar a documentação em data e horário anterior à 
marcada para abertura dos envelopes deverá agendá-la com o PREGOEIRO/EQUIPE DE 
APOIO pelos telefones (41) 3608-0759, (41) 3608-0954. 
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11.3.1.2. Para autenticação de documentos apresentados por cópia simples, o documento 
original a ser apresentado poderá não integrar o envelope. 
 
11.3.1.3. Os documentos expedidos via Internet e, inclusive aqueles outros apresentados, 
terão sempre que necessário suas autenticidades/validades comprovadas por parte do 
PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO. 
 
11.3.1.4. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo 
sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a 
proponente será inabilitada se o licitante não portar a comprovação da informação de que 
se trata. 

 
11.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua 
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e 
traduzidos para o português por tradutor público juramentado. 
 
11.3.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas 
expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos 
envelopes. 
 
12. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPES Nº 01): 
 
12.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá: 
a) apresentar o número do processo licitatório – PREGÃO; 
b) apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e 
endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato; 
c) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com o Anexo 
VI; a descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer 
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
d) apresentar o prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
de sua apresentação. Caso não haja prazo de validade expresso na proposta, o Pregoeiro 
considerará o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 
Caso o prazo seja expressamente inferior, a proposta será desclassificada. 
e) apresentar o percentual de acréscimo em algarismo fixo, com duas casas decimais (Ex.: 
1,23%) e irreajustável, apurado à data da apresentação da proposta, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
f) incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao 
cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de 
qualquer natureza, materiais, frete e/ou transporte, bem como os encargos trabalhistas e 
sociais, tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta necessários à plena 
execução do objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer 
outras despesas, garantindo-se este durante toda a vigência do contrato, exceto quanto aos 
preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico-financeiro previsto na legislação incidental; 
g) Na apuração do menor preço, será considerado vencedor o licitante que der o lance de 
menor valor percentual sobre o valor total das Bolsas Auxílios estimadas, conforme o 
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Anexo VI e Termo de Referência, respeitando o teto de 7,83% (sete vírgula oitenta e três 
por cento). 
 
12.2. Considerando que a licitação em epígrafe será do Tipo – MENOR PREÇO GLOBAL, 
obtido através do Menor percentual de Acréscimo sobre o valor das Bolsas Auxílio, o valor 
final após a etapa de lances será aferido na própria sessão, não sendo necessária a 
apresentação de Proposta Atualizada. 
 
12.3. O valor cotado é de inteira responsabilidade da licitante, devendo observar com rigor, 
quando da elaboração da proposta, para que não ocorram erros de digitação, especificações 
incompletas ou valores cotados erroneamente, estando sujeito à desclassificação da 
proposta. 
 
13. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02) 
 
13.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os 
seguintes: 
 
13.1.1. Habilitação Jurídica: 
a) Ato Constitutivo (qualificação jurídica) ou Estatuto ou, ainda, Contrato Social em vigor 
(qualificação jurídica), em se tratando de sociedades comerciais ou Requerimento do 
Empresário, em se tratando de microempreendedor individual, bem como suas alterações 
em vigor, devidamente registrados (ou outro instrumento equivalente). No caso de 
sociedades por ações, apresentar também documentos de eleição de seus administradores; 
para sociedades civis, a inscrição do Ato Constitutivo deverá vir acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País apresentar Decreto de Autorização e Contrato ou Autorização para Funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. A apresentação de 
todas as alterações contratuais a que se refere o edital poderá ser substituída pelo contrato 
social consolidado e todas as alterações posteriores. 
b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (Cartão de Identificação); 

 
13.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
d) Certificado de Regularidade do FGTS; 
e) Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a 
todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as 
contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 
no 8.212, de 24 de julho de 1991; 
f) Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais; 
g) Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais; 
h) Prova de Regularidade relativa a Débitos Trabalhistas. 
 
 
13.1.3. Qualificação Econômico-Financeira 
a) Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Falência, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, em vigor, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da 
abertura do certame; 
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13.1.4. Qualificação Técnica 
a) Atestado de Capacidade Técnica emitido, no mínimo, por 01 (um) órgão público ou 
privado, comprovando aptidão para características, quantidades e prazos.  
a.1) O Atestado fornecido por órgão privado deverá conter reconhecimento de firma da 
assinatura do responsável; 
a.2) O(s) Atestado(s) poderão ter sua autenticidade comprovada conforme Art. 43, § 3°, da 
Lei Federal 8.666/93. 

 
13.1.5. Documentação Complementar: 
a) Declaração de Não Impedimento, conforme Anexo VII do edital; 
b) Declaração de Não Parentesco, conforme Anexo VIII do edital;  

 
13.2. OPCIONAL: A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pelo 
Município de Fazenda Rio Grande, pertinente ao objeto licitado e em plena validade na data 
de apresentação dos envelopes, substitui os documentos elencados nos subitens 13.1.1 
(habilitação Jurídica), 13.1.2. (Regularidade Fiscal e Trabalhista) e 13.1.3. (Qualificação 
Econômico Financeira) desde que se mantenham os prazos de validade dos respectivos 
documentos. 

 
13.2.1. Qualquer documento indispensável para a obtenção do CERTIFICADO DE REGISTRO 
CADASTRAL com prazo de validade vencido deverá ser regularizado, mediante a 
apresentação do mesmo juntamente com os demais documentos de habilitação. 
 
13.2.2. A regularização da documentação com prazo de validade vencido no CERTIFICADO DE 
REGISTRO CADASTRAL também poderá ser levada a efeito na própria sessão, mediante 
apresentação do documento/certidão original ou por cópia simples, mediante a 
apresentação do original ao PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO. 
 
13.3. Não será aceito solicitação de substituição de documento àquele exigido no presente 
EDITAL e seus ANEXOS. 
 
13.4. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, conforme os 
preceitos do art. 42 e 43, § 1º e 2º da Lei Complementar nº. 123/2006, porém, as 
microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida em edital para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma 
restrição. 
 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006: 
Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

 
Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião 
da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
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      § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa.  
 
      § 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no 
§ 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 
13.5. Destaca-se que não serão aceitas certidões com prazo de validade vencido. 
 
14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS DE PREÇOS (Nº 01) 
 
14.1. Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS 
(Nº. 01), conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº. 02) e sob 
a guarda do PREGOEIRO. 
 
14.2. O PREGOEIRO procederá à abertura dos envelopes que contém as propostas de preços 
avaliando o cumprimento das condições exigidas neste Edital.  
 
15. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
15.1. O PREGOEIRO examinará as PROPOSTAS DE PREÇOS sempre levando em conta as 
exigências fixadas em edital. 
 
15.1.1. O exame envolvendo o objeto ofertado implicará na constatação da conformidade do 
mesmo com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para atendimento das 
necessidades do órgão licitante. 

 
15.2. Definidas as PROPOSTAS DE PREÇOS que atendam às exigências acima, envolvendo o 
objeto e o valor, o PREGOEIRO elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em 
obediência ao critério do menor preço. 
 
16. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
16.1. Será desclassificada a PROPOSTA DE PREÇOS que: 
a) deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente 
apresentação; 
b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 
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c) oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a 
fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes; 
d) apresentar preço manifestamente inexequível; 
e) apresentar preço simbólico ou de valor zero. 
f) apresentar preço maior que o preço máximo consignado neste Edital. 
g) apresentar valor unitário (de um ou mais itens) superior àquele estabelecido no Anexo I, 
ainda que o valor total da proposta esteja compatível com o mesmo. 
 
17. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS: 
 
17.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o PREGOEIRO selecionará, sempre 
com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado o menor 
percentual e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e 
superiores em ate 10% (dez por cento) àquela de menor percentual. 
 
17.1.1. Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas em conformidade com a previsão 
estabelecida no subitem 17.1, o PREGOEIRO selecionará, sempre com base na classificação 
provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente subsequentes, quando 
houver, para que suas proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido os 
percentuais oferecidos nas propostas, observada a previsão de empate entre duas ou mais 
propostas, conforme item 17.1.2. abaixo. 
 
17.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para 
efeito da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras: 
a) proposta de menor percentual e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% 
(dez por cento) àquela de menor percentual, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 03 
(três) propostas válidas para a etapa de lances; 
b) todas as propostas coincidentes com um dos 03 (três) menores percentuais ofertados, se 
houver. 
 
17.1.3. Na hipótese da ocorrência das previsões relacionadas no subitem 17.1.2., letras “a” e 
“b”, para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes 
empatadas, a correspondente definição será levada a efeito por meio de sorteio;  
 
17.1.4. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o PREGOEIRO 
poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor 
avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros 
aspectos pertinentes e o próprio percentual cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, 
dar prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de 
prejuízos ao órgão licitante. 
 
17.2. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos deste Edital, e 
desde que seu preço seja compatível com o percentual estimado da contratação, esta 
poderá ser aceita.  
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18. OFERECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS: 
 
18.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas/lances 
verbais, dar-se-á início ao oferecimento de lances verbais, que deverão ser formulados em 
percentuais distintos e decrescentes. 
 
18.1.1. Somente serão aceitos lances verbais que sejam inferiores ao percentual da menor 
proposta escrita ou do último lance verbal oferecido. 
 
18.2. O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para 
oferecimento de lances verbais, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta de 
maior percentual e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da 
proposta de menor percentual será a última a oferecer lance verbal. 
 
18.3. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar lance 
verbal implicará na exclusão da etapa de lances verbais para o item, ficando sua última 
proposta registrada para a classificação final.  
 
18.4. A etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento enquanto houver 
disponibilidade para tanto por parte das proponentes. 
 
18.5. O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todas as 
proponentes declinarem da correspondente formulação. 
 
18.6. Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas as propostas na 
ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance, 
sempre com base no último lance apresentado, o PREGOEIRO examinará a aceitabilidade 
daquela de menor percentual, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a 
respeito. 
 
18.7. É facultado o PREGOEIRO negociar com a proponente ofertante do menor percentual, 
para que seja obtido oferta melhor. 
 
18.8. Havendo a participação de microempresa ou empresa de pequeno porte e for 
constatado o empate técnico, conforme estabelecem os Arts. 44 e 45 da Lei Complementar 
nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, o PREGOEIRO aplicará os critérios para desempate em 
favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá o 
PREGOEIRO ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência 
definido pela Administração Pública. 

 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006: 
Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
 
Art. 44: Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para a microempresa e empresas de pequeno porte. 
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§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada.  
§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º será de 5% 
(cinco por cento) superior ao melhor preço. 
Art. 45: Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o 
empate, proceder-se-á da seguinte forma:  
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei 
Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º 
e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
18.9. Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 
contratação. 
 
18.10. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade 
do objeto, também é facultado O PREGOEIRO negociar com a proponente da proposta de 
menor percentual, para que seja obtido percentual melhor. 

 
18.11. O PREGOEIRO poderá comparar os percentuais apresentados com os atuais 
praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da 
pesquisa realizada, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e/ou de todos os 
meios possíveis para a correspondente verificação. 
 
18.12. O PREGOEIRO pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos 
após o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor percentual 
tem o dever de portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que 
incorrerá para o atendimento do objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a proposta 
escrita de menor percentual ou o lance verbal de menor percentual que apresentar. 
18.13. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação 
de elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor percentual ou o lance 
verbal de menor percentual acarretará a desclassificação do proponente. 
 
18.14. Considerada aceitável a oferta de menor percentual, será aberto o envelope 
contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o 
saneamento de falha formal relativa à documentação na própria sessão. 
 
18.15. Para efeito do saneamento de falha formal relativa à documentação, a correção 
poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a 
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apresentação, encaminhamento e/ou substituição de documento, ou com a verificação 
desenvolvida por meio eletrônico, ou, ainda, por qualquer outro método que venha a 
produzir o efeito indispensável. 
 
18.16. Sendo a proposta aceitável, o PREGOEIRO verificará as condições de habilitação da 
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja 
proponente atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora. 
 
18.17. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências 
habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a oferta subsequente de menor preço, decidindo 
sobre sua aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao 
objeto e preço, na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões 
estampadas nos subitens antecedentes. 
 
18.18. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, 
a Administração poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou proposta. 
 
19. RECURSO ADMINISTRATIVO: 
 
19.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis sendo estes 
de acordo com o calendário da Administração Pública do Município de Fazenda Rio Grande 
para  apresentação das razões do recurso. 
 
19.1.1. Os recursos e contra razões poderão ser realizados através de: e-mail, carta 
registrada ou através de requerimento protocolado pessoalmente no Instituto de 
Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande. 

 
19.1.1.1. Os recursos apresentados por meio eletrônico deverão ser formalizados através do 
email fazprev@fazprev.com.br, devendo constar no assunto: “Recurso Referente ao Pregão 
Presencial 002/2018”. 

 
19.1.1.2 Para efeito de recebimento, os recursos apresentados através de e-mail deverão 
conter todos os documentos referentes ao recurso devidamente anexados contendo 
assinatura eletrônica do(s) responsável (is). 
 

19.2. Os demais licitantes ficam desde logo intimados para apresentar contra razões em 
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE. 
 
19.3. Após a apresentação das contra razões ou do decurso do prazo estabelecido para 
tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, 
devidamente informado, à autoridade competente para decisão. 
 
19.4. Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande, com sede à Avenida Cedro nº 

mailto:fazprev@fazprev.com.br
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507, Eucaliptos, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 às 11:30 horas e 
das 13:00 às 16:30. 
 
19.5. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
20. ADJUDICAÇÃO 
 
20.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte 
da proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo o PREGOEIRO 
adjudicar o objeto do certame à(s) proponente(s) vencedora(s). 
 
20.2. Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do 
mesmo, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame 
à(s) proponente(s) vencedora(s). 
 
21. HOMOLOGAÇÃO 
 
21.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 
 
21.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s) 
proponente(s) adjudicatária(s) para assinar o contrato, respeitada a validade de sua(s) 
proposta(s). 
 
22. DA CONTRATAÇÃO 
 
22.1. O objeto deste PREGÃO será contratado consoante as regras próprias do Sistema. Não 
sendo assinado o contrato, poderá o órgão licitante convocar as outras proponentes 
classificadas, ao preço do primeiro, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, no art. 
7º da Lei Federal nº. 10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório. 
 
22.2. A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura do Contrato no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pelo Instituto de 
Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande, sito à avenida Cedro, 507, Eucaliptos – 
Fazenda Rio Grande/PR. 
 
22.2.1. No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar ao Instituto de 
Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande: 
 
a) Todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na habilitação 
atualizadas e em plena vigência (Obs.: Caso a Certidão relativa a Tributos Municipais não 
apresente o número do Cadastro de Inscrição Municipal, favor apresentá-lo em anexo). O 
não cumprimento implicará na imediata inabilitação da empresa, conforme art. 55, XIII, da 
Lei 8666/93, bem como na análise da classificação/habilitação dos remanescentes, se 
houver, na respectiva ordem. 
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22.3. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que 
comprove a data do correspondente recebimento ou publicada no Diário Oficial do 
Município, considerando-se recebida no 1° dia útil subsequente a publicação. 
 
22.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela 
autoridade competente. Não havendo decisão, a assinatura do contrato deverá ser 
formalizada até o 5º (quinto) dia útil, contado da data de convocação. 
 
22.5. Também para assinatura do contrato ou para retirada da Nota de Empenho, a 
proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal ou procurador constituído 
para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes. 
 
22.6. A recusa injustificada de assinar o contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida por parte da(s) proponente(s) adjudicatária(s), sujeitando-se às 
sanções previstas no item 25 e subitens. 
 
22.7. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses. 
 
23. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS OBJETO DO PREGÃO: 
 
23.1. A Contratada deverá ter capacidade para coordenar os processos seletivos de 
estagiários, acompanhar os programas de estágio e manter convênio com todas as 
instituições de ensino idôneas. 
 
23.1.1. Os serviços deverão ser prestados em estrita conformidade com as especificações 
constantes em edital, Termo de Referência e legislação pertinente. 
 
23.2 A contratada deverá disponibilizar atendimento de segunda-feira a sexta-feira, em 
horário comercial. 
 
23.3. Em caso de não aceitação dos serviços objeto deste PREGÃO, fica a Contratada 
obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 02 (dois) dias, contados da rejeição, ou 
imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o 
limite de 10 % (dez por cento) do valor dos serviços não refeitos, corrigidos ou não 
complementados. 
 
24. PAGAMENTO 
 
24.1. O pagamento será efetuado através de depósito bancário ou boleto, em até 15 
(quinze) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade 
financeira na fonte de recursos e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da 
União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas.  
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24.2 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão 
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

 
24.2.1 Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal, o 
prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões). 
24.2.2 Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 15 (quinze) dias contados da 
apresentação da nota fiscal/fatura ao Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio 
Grande, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional 
de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o 
efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal 8666/1993). 

 
24.3. O pagamento dos valores correspondentes às Bolsas Auxílio dos estagiários e eventuais 
abonos deverá ser repassado aos estagiários em até 2 (dois) dias úteis após receber o 
repasse da Contratante. 
 
24.4. Os valores a serem pagos aos estagiários em forma de bolsa-auxílio,  conforme 
Regulamento pela Portaria nº 013/2014 e seus reajustes serão de: 
 

a) Ensino Médio: 30/h - R$ 648,21 (seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e 
um centavos) mensais. 

b) Nível Técnico profissionalizante: 30/h  - R$ 713,02 (setecentos e treze reais e 
dois centavos) mensais. 

c) Ensino Superior: 30/h - R$ 777,84 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta 
e quatro centavos) mensais. 

 
24.5 Além do valor pago a título de bolsa-auxílio, os estagiários farão jus ao auxílio-
transporte no valor em pecúnia de 2 (dois) vales transportes diários conforme município de 
deslocamento,  sobre os quais não incide o percentual da taxa de administração. 
 
24.6 Os valores das bolsas auxílio serão corrigidos na mesma ocasião e nos mesmos índices 
de reajustes do funcionalismo público municipal de acordo com o previsto no regulamento 
da portaria nº 013/2014 – FAZPREV. 
 
25. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
25.1. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta 
licitação, sem prejuízos das responsabilidades civil e criminal, ressalvado as situações 
devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a 
ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente 
ou não: 
 

a) Advertência; 
b) Multa.  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
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Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação.  

 
25.2. Advertência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
a) A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias 
medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações 
assumidas ou desatender a determinações da autoridade competente incumbida para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.  
 
25.3 Multa, nos seguintes termos: 
 

a) Pelo atraso no início dos serviços, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) 
do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 05 (cinco) dias, findo os 
quais, a critério da autoridade competente (Diretor Presidente), o contrato poderá 
ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 
25.1, alíneas “c” e “d”; 

b) Pela recusa em iniciar o serviço, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 
específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato, ou apresentar 
documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor 
integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 
valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços 
quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização 
dos serviços, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de 
iniciar imediatamente os trabalhos. A realização, ainda que única, de quaisquer 
condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente 
(Diretor Presidente) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, 
incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 
eventuais sanções previstas no item 25.1, alíneas “c” e “d”; 

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de 
determinações do fiscal do contrato, ou pela não apresentação de documentos 
exigidos, ou ainda, pelo descumprimento de condições do presente Edital, ou da Lei 
8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da 
primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando 
da segunda ou subsequente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A 
realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, 
pode, a critério da autoridade competente (DIRETOR PRESIDENTE) ensejar rescisão, 
caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 
25.1, alíneas “c” e “d”; 

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação do serviço prevista em Contrato ou 
Termo de Referência anexo, será aplicada multa de 0,5% (meio por cento) do valor 
integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor 
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integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrência, sem prejuízo 
de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la 
de acordo com o Termo de Referência. A realização, ainda que única, de quaisquer 
condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente 
(DIRETOR PRESIDENTE) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, 
incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 
eventuais sanções previstas no item 25.1, alíneas “c” e “d”.  

e) Sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na 
mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a 
parte não aceita e refazê-la de acordo com o Termo de Referência e/ou 
especificações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias da aplicação da penalidade da 
alínea “d” anterior, incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do 
valor integral do contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, 
ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente 
(DIRETOR PRESIDENTE) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, 
incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 
eventuais sanções previstas no item 25.1, alíneas “c” e “d”.  

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento dos serviços importará 
em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação 
observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal 
do contrato, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa 
contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração 
pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no 
prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, 
de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (DIRETOR PRESIDENTE) 
ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em 
multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor 
do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no 
item 25.1, alíneas “c” e “d”. 

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 
“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, na 
execução dos serviços noticiado pelo fiscal do contrato, incorrerá a contratada em 
multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a 
critério da autoridade competente (DIRETOR PRESIDENTE) ensejar rescisão, caso em 
que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória 
decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem 
prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 25.1, alíneas 
“c” e “d”. 

h) Caso a contratada não apresente qualquer um dos documentos necessários para a 
realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 
incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% 
(meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos 
do disposto na presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá 
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o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a 
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por 
semana de atraso. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a 
critério da autoridade competente (DIRETOR PRESIDENTE) ensejar rescisão, caso em 
que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória 
decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem 
prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 25.1, alíneas 
“c” e “d”. 

 
25.4. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 
Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no Sicaf, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 
10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa 
de 10 % (dez por cento) do valor do contrato e das demais cominações legais. 
 
25.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na 
Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93. 
 
25.6. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a Contratada 
estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 25.4 e 25.5, cumuladas com multas, tanto 
moratórios como sancionatórias. 
 
I - pelo descumprimento do prazo de prestação de serviço; 
II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da prestação de serviços, 
caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer imediatamente após a rejeição; 
III - pela não execução dos serviços de acordo com as especificações e prazos estipulados 
neste Edital e Contrato. 
  
25.7. Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 
  
25.8. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o 
seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo de perdas e 
danos cabíveis.  
 
25.9. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa 
do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei. 
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25.10. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que 
implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de 
inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
26.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
26.1. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 
da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de 
prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate 
quando verificado ao final da disputa de preços. 
 
26.2. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem 
comprometimento do interesse público, da finalidade e da segurança do contrato.  
 
26.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO incluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário.  
 

26.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente 
no órgão ou na entidade. 
 
26.3.2. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local 
estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação do PREGOEIRO em 
sentido contrário.  

 
26.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por 
razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba 
direito a qualquer indenização. 
 
26.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no 
afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a 
aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO. 
 
26.6. A proponente assume o custo para a preparação e apresentação de sua proposta, 
sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta despesa, 
independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO. 
 
26.7. Em qualquer fase do PREGÃO, caberá ao representante da licitante comprovar a 
exequibilidade da proposta ou lance, durante a própria sessão, implicando em 
desclassificação da proposta quando, inquirido, não comprovar por qualquer meio de prova 
admitida em direito. 
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26.8. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da 
proponente, das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS. 
 
26.9. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO. 
 
26.10. A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor de cada contrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado 
entre as partes, que poderão reduzir o limite indicado. 
  
26.11. Este Edital e seus Anexos, bem como as propostas das proponentes beneficiárias, 
farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição. 
 
26.12. Os envelopes n°. 01 - PROPOSTA DE PREÇOS que forem mantidos lacrados durante 
todo o certame, perante quaisquer motivos justificados e os envelopes nº. 02 - 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes não convocadas para assinarem o 
contrato poderão ser retirados na Avenida Cedro, 507 – Eucaliptos, depois de formalizada a 
referida Ata, mediante apresentação de solicitação devidamente protocolada.  
 
26.13. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com 
base na legislação federal e municipal incidentes, e nos princípios gerais de direito. 
 
26.14. Será competente o Foro de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, com renúncia 
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões 
oriundas deste PREGÃO. 
 
26.15. Fazem parte do presente instrumento convocatório os seguintes anexos:  
Anexo I – Especificações dos serviços e quantidades estimadas -Termo de Referência 
Anexo II – Modelo de Procuração para Credenciamento 
Anexo III – Modelo de Declaração de que a Proponente Cumpre os Requisitos de Habilitação 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Restrição Fiscal 
Anexo V - Modelo de Declaração de Enquadramento MPE’s 
Anexo VI – Modelo de Proposta de Preços 
Anexo VII – Modelo de Declaração de Não Impedimento 
Anexo VIII – Modelo de Declaração de não parentesco 
Anexo IX – Minuta do Contrato 
 

Fazenda Rio Grande - PR, 12 de Dezembro de 2018.  
 

 
Dionatan Matos dos Santos 

Pregoeiro - FAZPREV 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 
Processo Administrativo nº. 471/2018 

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1. DO OBJETO E JUSTIFICATIVA 
 
1.1 Objeto 
 
 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Integração de 
Estágio Supervisionado, visando atender estudantes vinculados à estrutura do ensino 
público e privado, de nível médio, técnico e superior, bem como preencher as oportunidades 
de estágio dentro do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande – Paraná. 
 
1.2 Justificativa 
  
 A contratação visa prover estagiários, de acordo com a necessidade do Instituto de 
Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande, para desenvolverem atividades correlatas da 
instituição.  
 
2. DAS OBRIGAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E SERVIÇOS 
 
 2.1 A Contratada deverá ter capacidade para coordenar os processos seletivos de 
estagiários, acompanhar os programas de estágio e manter convênio com todas as 
instituições de ensino idôneas. 
  
 2.2 A contratada deverá realizar processos seletivos para vagas abertas pelo Instituto 
de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande, bem como realizar ampla divulgação por 
meio de sites, redes sociais, Instituição de Ensino, entre outras, triagem de currículos, 
entrevistas com os candidatos, encaminhamento de candidato com carta de 
apresentação/encaminhamento, para análise de perfil pelo próprio Instituto de Previdência 
e posterior retorno deste à empresa integradora de estágio. 
 
 2.3 Plano de acompanhamento de estágio conforme Lei nº 11.788/2008, o qual 
deverá ser encaminhado aos interessados dentro dos prazos previstos em Lei e controlado a 
execução dos mesmos, orientando e esclarecendo as dúvidas que surgirem durante a 
realização do estágio; 
 
 2.4 Responsabilizar-se pelo pagamento dos valores correspondentes às Bolsas Auxílio 
dos estagiários e eventuais abonos em até 2 (dois) dias úteis após receber o repasse da 
Contratante. 
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 2.5 Avaliações semestrais dos estagiários, conforme Lei nº 11.788/2008, a qual 
deverá ser encaminhada aos interessados dentro dos prazos previstos em Lei e controlado a 
execução dos mesmos, orientando e esclarecendo as dúvidas que surgirem durante a 
realização das avaliações; 
 
 2.6 Oferecer sem custos adicionais capacitação técnica/comportamental dos 
estagiários de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda 
Rio Grande. 
 
 2.7 Contratar, sem custos adicionais, seguro de vida por invalidez e acidentes 
pessoais para cada estagiário, com indenização mínima, no caso de sinistro, de R$ 10.000,00 
(dez mil reais); 
 
 2.8 Disponibilizar aos estagiários contratados, de acordo com critérios estabelecidos 
pelo proponente, reembolso das despesas médicas, decorrentes de acidentes pessoais até 
02 (dois) salários mínimos, desde que as mesmas sejam devidamente comprovadas e as 
Notas/Recibos originais apresentados em, no máximo, 30 (trinta) dias; 
 
 2.9 Agilidade e presteza no atendimento a todas as demandas do Instituto de 
Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande ou dos estagiários; 
 
 2.10 Os estagiários demandantes de oportunidade perante o Instituto de Previdência 
Municipal de Fazenda Rio Grande, deverão ser cadastrados e vinculados ao Sistema de 
Estágios Supervisionados da Integradora adjudicada pela mesma em, no máximo 05 (cinco) 
dias da solicitação do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande, e 
disponibilizados para o exercício das tarefas e serviços de estágio.  
 

2.11 O atendimento deverá ser pessoalmente, por e-mail e por telefone direto para 
os candidatos ao estágio a ser prestado no Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio 
Grande, bem como para os estagiários e também para os servidores responsáveis pelo 
programa de estágio no Instituto de Previdência. A contratada deverá disponibilizar 
atendimento de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial. 
 
 2.12 A contratada deverá responsabilizar-se por avaliar a declaração de matrícula 
apresentada pelo estudante, se está em conformidade com o nível solicitado na contratação, 
bem como manter contato com os estudantes para que os mesmos sejam avisados e 
orientados da disponibilização do contrato, para que providenciem o acolhimento das 
assinaturas. 
 
 2.13 A contratada deverá, através dos relatórios encaminhados pelo Instituto de 
Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande, fazer lançamentos em sistema próprio de 
folha de pagamento. 
 
 
 
 



   
 

 
 

 

 

 
Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande – FAZPREV 
Avenida Cedro, 507 – Eucaliptos – Fazenda Rio Grande – Paraná – Cep:83.820-004 

Telefone: 41 3608-0954       CNPJ 05.145.721/0001-03 

 

3. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 
 
 3.1 Os valores a serem pagos aos estagiários em forma de bolsa-auxílio,  conforme 
Regulamento pela Portaria nº 013/2014 e seus reajustes serão de: 
 

a) Ensino Médio: 30/h - R$ 648,21 (seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e 
um centavos) mensais. 

b) Nível Técnico profissionalizante: 30/h  - R$ 713,02 (setecentos e treze reais e 
dois centavos) mensais. 

c) Ensino Superior: 30/h - R$ 777,84 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta 
e quatro centavos) mensais. 

 
 3.2 Além do valor pago a título de bolsa-auxílio, os estagiários farão jus ao auxílio-
transporte no valor em pecúnia de 2 (dois) vales transportes diários conforme município de 
deslocamento,  sobre os quais não incide o percentual da taxa de administração. 
 
 3.3 Os valores das bolsas auxílio serão corrigidos na mesma ocasião e nos mesmos 
índices de reajustes do funcionalismo público municipal de acordo com o previsto no 
regulamento da portaria nº 013/2014 – FAZPREV. 
 
 3.4 Quanto à estimativa da necessidade administrativa de estagiários, o Instituto de 
Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande informa que o número máximo será de 2 
(dois) simultâneos ou não,  indiferente do nível de escolaridade. 
 
 3.5 O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta bancária da contratada 
ou boleto, mediante Nota Fiscal a qual deverá conter o número de empenho e certificada 
pelo Instituto de Previdência e seu supervisor referente à prestação do objeto contratado 
acompanhada com o relatório de serviços prestados. 
  
 3.6 O pagamento decorrente do fornecimento do objeto correrá à conta dos recursos 
das dotações orçamentárias: 13.01.04.122.0013-2.045 3.3.90.36.00.00.00 - bolsa estágio e 
13.01.04.122.0013-2.045 3.3.90.39.00.00.00 – taxa de corretagem. 
     
 3.7 Será estimado um acréscimo de 30% (trinta por cento) na previsão de 
contratação de estagiários, considerando o aumento da demanda na prestação de serviços 
do Instituto, e o aumento de números de funcionários no quadro geral de pessoal. 
 
          3.8  Estimativa de gastos com estagiários mensal, anual e geral sobre os quais incidirão 
o percentual da taxa de administração: 
 
                BOLSA NÍVEL MÉDIO: 

VALOR BOLSA MENSAL R$ 648,21 

VALOR ANUAL DA BOLSA  R$ 7.778,52 

VALOR RECESSO R$ 648,21 

TOTAL GERAL R$ 7.778,52 + 648,21 = R$ 8.426,73 
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                BOLSA NÍVEL TÉCNICO: 

VALOR BOLSA MENSAL R$ 713,02 

VALOR ANUAL DA BOLSA  R$ 8.556,24 

VALOR RECESSO R$ 713,02 

TOTAL GERAL R$ 8.556,24 + 713,02 = R$ 9.269,26 

 
 
 
 
                BOLSA NÍVEL SUPERIOR: 

VALOR BOLSA MENSAL R$ 777,84 

VALOR ANUAL DA BOLSA  R$ 9.334,08 

VALOR RECESSO R$ 777,84 

TOTAL GERAL R$ 9334,08 + 777,84 = R$ 10.111,92 

 
             3.9  Projeção de gastos com estagiários - média anual. 
 

Níveis 
Média Bolsa 
Estágio/ Ano 

Média 
Recesso/ 

Ano 

Projeção 
Acréscimo  

30% 

Valor 
Total/Ano  
(bolsa +  

recesso+30%) 

 
 
 

Valor total  base 
para taxa 

administrativa 

 
 
 

Porcentagem 
referente à 

taxa 
administrativa 

Médio R$ 7.778,52 R$ 648,21 R$ 2.333,56 R$ 10.760,29  
 
    R$ 35.508,56 

 

 

Técnico R$ 8.556,24 R$ 713,02 R$ 2.566,87 R$ 11.836,13 

Superior R$ 9.334,08 R$ 777,84 R$ 2.800,22 R$ 12.912,14 

Total R$ 25.668,84 R$ 2.139,07 R$ 7.700,65 R$ 35.508,56 

 
   4.  Projeção de gastos com estagiários - média anual de Vales transporte, sobre os quais 
não incide o percentual de Taxa de Administração.  
 

VALOR  
Estimado de 

Vale 
Transporte  

Quantidade 
por dia 

 

Quantidade de 
estagiários 

Total de 
vales 

transportes 
diários 

Estimativa de 
dias úteis - 

mensal 

Estimativa 
anual 

(12 meses) 

R$ 4,40 2 2 R$ 17,60 25 dias R$5.280,00 

 
 

Fazenda Rio Grande, 12 de Dezembro de 2018. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 

Processo Administrativo nº. 471/2018 
 
 

ANEXO II - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº. 01 e 02, conforme item 09). 
 
 
 

 
 
 

Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr(a). ___________________________, 
portador(a) da Cédula de Identidade com RG nº. _________, inscrito no CPF sob n° _____, 
para participar do procedimento licitatório consistente no PREGÃO PRESENCIAL nº. 
002/2018, podendo praticar todos os interesses da representada, inclusive os poderes de 
formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases 
licitatórias. 

 
 

................................................. 
(Local e data) 

 
.................................................... 
Nome Legível e Assinatura do Representante Legal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 

Processo Administrativo nº. 471/2018 
 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A  
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 
REF. PREGÃO Nº. 002/2018 
 
Sr. PREGOEIRO, 
 
Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº. 10.520/2002, a licitante 
.................(indicação da razão social).............cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
para o PREGÃO Nº. 002/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de Integração de Estágio Supervisionado, visando atender estudantes 
vinculados à estrutura do ensino público e privado, de nível médio, técnico e superior, bem 
como preencher as oportunidades de estágio dentro do Instituto de Previdência Municipal 
de Fazenda Rio Grande – Paraná. 
 
 
 
.................................................... 
Local e data 
 
.................................................... 
Nome Legível e Assinatura do Representante Legal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 

Processo Administrativo nº. 471/2018 
 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE QUE ESTIVER COM RESTRIÇÃO NO TOCANTE A REGULARIDADE FISCAL 

 
 
Ao Pregoeiro 
Pregão Presencial 002/2018 
 
 
  A Empresa (razão social completo da empresa) (MATRIZ/FILIAL), pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº (número completo), inscrição estadual 
(isento/número completo), com sede na (endereço completo), em conformidade com o 
disposto no Art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/02, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre 
plenamente às exigências de habilitação previstas no Edital, com exceção a documentação 
relativa à regularidade fiscal, o qual desde já se compromete a regularizar caso venha a ser 
declarada vencedora do certame. 
 
 
 
 (LOCAL E DATA) 
 
 
 

____________________________ 
Nome do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

 

 

 
Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande – FAZPREV 
Avenida Cedro, 507 – Eucaliptos – Fazenda Rio Grande – Paraná – Cep:83.820-004 

Telefone: 41 3608-0954       CNPJ 05.145.721/0001-03 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 

Processo Administrativo nº. 471/2018 
 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA  
DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 
Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, Artigo 3º “Para os 
efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno 
porte a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº10. 406, de 10 
de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas,...”  
 
(Qualificação da empresa proponente)____________________, pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________, com sede 
__________________________, através de seu representante legal, para os fins da Lei 
Complementar nº123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na condição de (assinalar a 
opção correspondente à situação da empresa): 
 
[   ] microempreendedor individual – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 81.000,00 
(oitenta e um mil reais) 
 
[   ] microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais); 

[   ] empresa de pequeno porte – receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais); e igual ou inferior a R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil 
reais). 

DECLARA igualmente que: 
I. de seu capital não participa outra pessoa jurídica; 
II. que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede 
no exterior; 
III. de seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja 
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta global das 
empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar 
nº123/2006;  
IV. não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita 
bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º 
da Lei Complementar nº123/2006; 
V. não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídico com fins 
lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o 
limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 
VI. não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo; 
VII. não participa do capital de outra pessoa jurídica; 
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VIII. não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou de 
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito 
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de 
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de 
previdência complementar; 
IX. não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores; 
X. Não é constituída sob a forma de sociedade por ações; 
 
Por fim, DECLARA, que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora prestadas, 
sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório. 
 
Sem mais, subscrevemo-nos, 
 
 
Atenciosamente 
 
 
 
Fazenda Rio Grande, ____ de _______________ de 201X. 
 
 
___________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
(INDICAR NOME E R.G) 
 
 
___________________________________________ 
Contador Responsável pela contabilidade da empresa 
(INDICAR NOME E CRC) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 

Processo Administrativo nº. 471/2018 
 

ANEXO VI -  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

(razão social, CNPJ, endereço, telefone, “fac-simile” e e-mail) 
 

Ao Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Ri Grande 
 
Sr. PREGOEIRO, 

 
Ref.: Edital de Pregão nº. 002/2018 

 
Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, a preços fixos 
e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de Integração de Estágio Supervisionado, visando 
atender estudantes vinculados à estrutura do ensino público e privado, de nível médio, 
técnico e superior, bem como preencher as oportunidades de estágio dentro do Instituto 
de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande – Paraná. 
 

Níveis 
Média Bolsa 
Estágio/ Ano 

Média 
Recesso/ 

Ano 

Projeção 
Acréscimo  

30% 

Valor 
Total/Ano  
(bolsa +  

recesso+30%) 

 
 
 

Valor total  base 
para taxa 

administrativa 

 
 
 

Porcentagem 
referente à 

taxa 
administrativa 

Médio R$ 7.778,52 R$ 648,21 R$ 2.333,56 R$ 10.760,29  
 
    R$ 35.508,56 

 

 

Técnico R$ 8.556,24 R$ 713,02 R$ 2.566,87 R$ 11.836,13 

Superior R$ 9.334,08 R$ 777,84 R$ 2.800,22 R$ 12.912,14 

Total R$ 25.668,84 R$ 2.139,07 R$ 7.700,65 R$ 35.508,56 

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) ((inserir o 
prazo de validade por extenso)) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento 
das propostas. 
 Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de 
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei 
complementar nº. 123/2006. [somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou 
empresa de pequeno porte (ME/EPP.)] 

Local, __ de ___ de 201X. 
 

(nome legível, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 

Processo Administrativo nº. 471/2018 
 

ANEXO VII -  DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 
 

Pregão Presencial 002/2018 
 
(Nome da Empresa), CNPJ nº. (_________), sediada (Endereço completo), declara para os fins 
de direito, na qualidade de Proponente do presente procedimento licitatório, instaurado por 
este município, que: 
 

a) não está impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer 
de suas esferas. 

 
b) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

c) não possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 
observância ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
 

d) não se encontra sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 
suspensa de licitar ou declarada inidônea pela Administração Pública. 
 

e) não possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados sem registro formal em (CTPS) e 
que se responsabiliza por todos os recolhimentos de contribuições previdenciárias e 
demais obrigações trabalhistas, conforme da Constituição Federal. 

 
  Por ser expressão da verdade, firma o presente. 
 

 
 _______________, em __________ de ____________ de 201X. 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente). 
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos). 

 
 
 
 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 
Processo Administrativo nº. 471/2018 

 
ANEXO VIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 
Em atendimento ao Acórdão n.º 2745/2010 – TCE/PR, declaro para os devidos fins que eu 
..............................., portador da cédula de identidade RG n.º ....................... e CPF/MF n.º 
......................, não sou servidor(a) do Município de Fazenda Rio Grande, nem cônjuge, 
companheiro(a), parente em linha reta e colateral, consanguíneo ou afim de função de 
confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à 
contratação. 
 
 
 
 
 
 
.................................................... 
Local e data 
.................................................... 
Nome Legível e Assinatura do Representante Legal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 
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ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO  

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI FIRMAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA 
........ 

 
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de 
direito público, estabelecido a  Avenida Cedro, 507 – Eucaliptos – Fazenda Rio Grande – 
Paraná – Cep:83.820-004 CNPJ 05.145.721/0001-03, neste ato representado por seu  Diretor 
Presidente, Senhor Anderson Gabriel Hoshino, brasileiro, residente e domiciliado em 
Fazenda Rio Grande, portador da Carteira de Identidade RG nº. ...... e inscrito no CPF/MF sob 
o nº. ...., e assistido pelo (a) Procurador (a) do Instituto_____________ OAB nº ______, 
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa  ......................, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º ...................., Inscrição Estadual nº. .................., 
Inscrição Municipal nº. ..................., estabelecida na R. .............., nº. ....., ..............., CEP 
........, Fone ................. por seu representante legal, Sr. .............., inscrito no CPF sob nº. 
..................., doravante denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo 
firmadas, pactuam o presente contrato de Prestação de Serviços, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho exarado no processo sob Protocolo 471/2018, e que se regerá 
pela Lei n.º 8.666/1993 e 10.520/02, além das cláusulas e condições abaixo discriminadas 
que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber: 
 
DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93) 
Cláusula Primeira: O objeto do presente Contrato é a Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de Integração de Estágio Supervisionado, visando atender 
estudantes vinculados à estrutura do ensino público e privado, de nível médio, técnico e 
superior, bem como preencher as oportunidades de estágio dentro do Instituto de 
Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande – Paraná 
 
Parágrafo Primeiro: Especificação do objeto: 
 

Níveis 
Média Bolsa 
Estágio/ Ano 

Média 
Recesso/ 

Ano 

Projeção 
Acréscimo  

30% 

Valor 
Total/Ano  
(bolsa +  

recesso+30%) 

 
 
 

Valor total  base 
para taxa 

administrativa 

 
 
 

Porcentagem 
referente à 

taxa 
administrativa 

Médio R$ 7.778,52 R$ 648,21 R$ 2.333,56 R$ 10.760,29  
 
    R$ 35.508,56 

 

 

Técnico R$ 8.556,24 R$ 713,02 R$ 2.566,87 R$ 11.836,13 

Superior R$ 9.334,08 R$ 777,84 R$ 2.800,22 R$ 12.912,14 

Total R$ 25.668,84 R$ 2.139,07 R$ 7.700,65 R$ 35.508,56 
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Item Unid. Qtde. Especificação Valor Unitário Valor Total 

01 Mês 12 Valores estimados para Bolsa Auxílio.  
R$2.959,04 

 
R$ 35.508,56 
 

02 Mês 12 Taxa administrativa R$  R$  

 
Parágrafo Segundo: O valor total do presente contrato correspondente ao preço obtido no 
certame licitatório é de R$______ (_________________________), no qual se inclui todos os 
tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto. A Taxa Administrativa não incidirá 
sobre o valor correspondente ao Auxílio Transporte. 

 
Parágrafo Terceiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor 
caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas 
decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as 
partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL 
002/2018 e seus anexos, bem como e o Termo de Referência anexo a este Contrato e 
devidamente assinado pelas partes, sendo os mesmos considerados suficientes para, em 
complemento a este contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do 
objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro 
mencionado. 
 
DA ENTREGA E RECEBIMENTO (Art. 55, II, Lei 8.666/93, regime de execução indireta por 
preço unitário). 
Cláusula Segunda: A Contratada deverá ter capacidade para coordenar os processos 
seletivos de estagiários, acompanhar os programas de estágio e manter convênio com todas 
as instituições de ensino idôneas. 
 
Parágrafo Primeiro: Os serviços deverão ser prestados em estrita conformidade com as 
especificações constantes em edital, Termo de Referência e legislação pertinente. 
 
Parágrafo Segundo: O atendimento deverá ser pessoalmente, por e-mail e por telefone 
direto para os candidatos ao estágio a ser prestado no Instituto de Previdência Municipal de 
Fazenda Rio Grande, bem como para os estagiários e também para os servidores 
responsáveis pelo programa de estágio no Instituto de Previdência. A contratada deverá 
disponibilizar atendimento de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial. 
 
DA FISCALIZAÇÃO 
Cláusula Terceira:  
 
Parágrafo Primeiro : Em caso de não aceitação dos serviços objeto deste PREGÃO, fica a 
Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 02 (dois) dias, contados da 
rejeição, ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao 
dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos serviços não refeitos, corrigidos ou não 
complementados. 
 
Parágrafo Segundo: Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a 
providenciar sua complementação no prazo de 02 (dois) dias, contados da notificação a ser 
expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de 
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fornecimento, ao dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos serviços não refeitos, 
corrigidos ou não complementados. 
 
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
Cláusula Quarta: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura, podendo o prazo ser prorrogado de acordo com a Lei 8666/93 
 
Parágrafo Único: Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 76 da 
Lei nº. 8.666/93. 
 
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93). 
Cláusula Quinta: O pagamento será efetuado através de depósito bancário ou boleto, em 
até 15 (quinze) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme 
disponibilidade financeira na fonte de recursos e anexada às provas de regularidade relativa 
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida 
Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas.  

 
Parágrafo Primeiro: Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente 
no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
 
Parágrafo Segundo: Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na 
documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) 
regularização(ões). 
 
Parágrafo Terceiro:  Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 15 (quinze) 
dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura ao Instituto de Previdência Municipal de 
Fazenda Rio Grande, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC 
(Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a 
obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal 8666/1993). 

 
Parágrafo Quarto: O pagamento dos valores correspondentes às Bolsas Auxílio dos 
estagiários e eventuais abonos deverá ser repassado aos estagiários em até 2 (dois) dias 
úteis após receber o repasse da Contratante. 
 
Parágrafo Quinto: Os valores a serem pagos aos estagiários em forma de bolsa-auxílio,  
conforme Regulamento pela Portaria nº 013/2014 e seus reajustes serão de: 
 

a) Ensino Médio: 30/h - R$ 648,21 (seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e 
um centavos) mensais. 

b) Nível Técnico profissionalizante: 30/h  - R$ 713,02 (setecentos e treze reais e 
dois centavos) mensais. 

c) Ensino Superior: 30/h - R$ 777,84 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta 
e quatro centavos) mensais. 

 
Parágrafo Sexto: Além do valor pago a título de bolsa-auxílio, os estagiários farão jus ao 
auxílio-transporte no valor em pecúnia de 2 (dois) vales transportes diários conforme 
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município de deslocamento,  sobre os quais não incide o percentual da taxa de 
administração. 
 
Parágrafo Sétimo: Os valores das bolsas auxílio serão corrigidos na mesma ocasião e nos 
mesmos índices de reajustes do funcionalismo público municipal de acordo com o previsto 
no regulamento da portaria nº 013/2014 – FAZPREV. 
 
DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93). 
Cláusula Sexta: O pagamento decorrente do fornecimento do objeto correrá à conta dos 
recursos das dotações orçamentárias: 13.01.04.122.0013-2.045 3.3.90.36.00.00.00 - bolsa 
estágio e 13.01.04.122.0013-2.045 3.3.90.39.00.00.00 – taxa de corretagem 
 
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Cláusula Sétima: Constitui direitos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
RIO GRANDE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
 
Parágrafo Primeiro – Constitui obrigações da CONTRATADA: 

a) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, com profissionais altamente 
qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou 
culposa que estes venham causar à Contratante ou terceiros, bem como se 
responsabilizando objetivamente pela qualidade da prestação de serviços, isentando 
o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência 
dos mesmos; 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e 
responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados 
vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes 
da qualidade dos materiais empregados, imediatamente a solicitação independente 
de notificação. 

c) Quando houver a necessidade de refazer parte dos serviços executados com erros ou 
imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema imediatamente da 
solicitação independente de notificação. 

d) Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da 
Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da 
execução do objeto do presente contrato. 

e) Manter em dia todos os valores relativos à remuneração, encargos e demais ônus 
trabalhistas ou sociais de toda a equipe mencionada na cláusula primeira, para a 
prestação dos serviços, constituindo obrigação a apresentação, juntamente com a 
nota fiscal, para pagamento, a apresentação de cópias dos registros em Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, dos recibos de pagamento de todas as despesas 
trabalhistas e sociais respectivas e, ainda, de certidão negativa de Débitos 
Trabalhistas; 

f) Responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes de acidentes de trabalho, 
inclusive quanto aos prejuízos ocorridos a terceiros ou servidores; 

g) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e 
municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos 
decorrentes das infrações a que der causa. 
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h) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura 
incidir sobre o respectivo contrato, bem como com os encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, assim como os que dizem respeito às normas de segurança do 
trabalho prevista na legislação específica e demais encargos que porventura venham 
a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei n° 
8.666/93, com alterações subsequentes; 

i) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em outro 
local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados 
com o objeto do Contrato. 

j) Fornecer os números de telefone, bem como endereço de e-mail para contato, a fim 
de atender as solicitações do Contratante;  

k) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza 
provenientes de serviços executados por força do Contrato; 

l) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos 
os pormenores dos serviços; 

m) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos serviços executados; 
n) Cumprir integralmente com todas as especificações constantes no Termo de 

Referência e legislação pertinente. 
 
Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante: 
a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no 
instrumento convocatório e minuta do contrato; 
b) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da CONTRATADA; 
c) Comunicar, verbalmente, imediatamente à Contratada as irregularidades no 
desenvolvimento dos serviços; 
d) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá atendê-la 
imediatamente, sob pena de descumprimento contratual; 
e) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto 
contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados. 
 
DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93). 
Cláusula Oitava: No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do 
objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civil e criminal, ressalvado as 
situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, 
garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, 
cumulativamente ou não: 
 

a) Advertência; 
b) Multa.  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação.  

 
Parágrafo Primeiro: Advertência: A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta 
para a adoção das necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir 
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qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da autoridade 
competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Parágrafo Segundo: Multa, nos seguintes termos: 
 

a) Pelo atraso no início dos serviços, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) 
do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os 
quais, a critério da autoridade competente (DIRETOR PRESIDENTE), o contrato 
poderá ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada 
multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor 
do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas nesta 
cláusula alíneas “c” e “d”; 

b) Pela recusa em iniciar o serviço, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 
específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 
apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por 
cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez 
por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente 
ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em 
iniciar os serviços quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para 
início da realização dos serviços, a contratada manifesta-se expressamente pela 
impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A realização, ainda que única, 
de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade 
competente (Diretor Presidente) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 
aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, 
e de eventuais sanções previstas nesta cláusula alíneas “c” e “d”; 

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de 
determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação 
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 
condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do 
valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 
do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrência, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer 
condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente 
(Diretor Presidente) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, 
incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 
eventuais sanções previstas nesta cláusula alíneas “c” e “d”; 

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação do serviço prevista em Contrato ou 
Termo de Referência anexo, será aplicada multa de 0,5% (meio por cento) do valor 
integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor 
integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrência, sem prejuízo 
de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la 
de acordo com o Termo de Referência. A realização, ainda que única, de quaisquer 
condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente 
(Diretor Presidente) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, 
incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 
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10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 
eventuais sanções previstas nesta cláusula alíneas “c” e “d”.  

e) Sendo verificada uma das condutas previstas anteriormente e, com base na mesma, 
aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte não 
aceita e refazê-la de acordo com o Termo de Referência e/ou especificações, no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anterior, 
incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do 
contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma 
única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Diretor 
Presidente) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 
contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 
cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais 
sanções previstas nesta cláusula alíneas “c” e “d”.  

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento dos serviços importará 
em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação 
observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal 
do contrato, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa 
contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração 
pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no 
prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, 
de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Diretor Presidente) 
ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em 
multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor 
do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas nesta 
cláusula alíneas “c” e “d”. 

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto no item 
VI anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, na 
execução dos serviços noticiado pelo fiscal do contrato, incorrerá a contratada em 
multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a 
critério da autoridade competente (DIRETOR PRESIDENTE) ensejar rescisão, caso em 
que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória 
decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem 
prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas nesta cláusula alíneas 
“c” e “d”. 

h) Caso a contratada não apresente qualquer um dos documentos necessários para a 
realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 
incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% 
(meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos 
do disposto na presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá 
o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a 
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por 
semana de atraso. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a 
critério da autoridade competente (DIRETOR PRESIDENTE) ensejar rescisão, caso em 
que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória 
decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem 
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prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas nesta cláusula alíneas 
“c” e “d”. 

 
i) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 

Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da 
Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato e das demais 
cominações legais. 

 
j)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Autarquia 

Previdenciária, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Instituto de 
Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande, pelos prejuízos resultantes e, após, 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá 
sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93. 

 
Parágrafo Terceiro: Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a 
Contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos I a III desta cláusula, cumuladas 
com multas, tanto moratórios como sancionatórias. 
 
I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento; 
II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada 
se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da hora da 
rejeição; 
III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos 
estipulados em Edital e neste Contrato. 
  
Parágrafo Quarto: Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, às 
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores 
alterações. 
  
Parágrafo Quinto: As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, 
sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.  
 
Parágrafo Sexto: Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa 
do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei. 
 
Parágrafo Sétimo: Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de 
penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Instituto de 
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Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande, ou de declaração de inidoneidade, será 
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
 
 DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 
(Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93). 
Cláusula Nona: O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato 
unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93.  
 
Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo 
entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da 
legislação. 
 
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (Art. 55, XI, Lei 8.666/93). 
Cláusula Décima: O presente contrato está vinculado ao Pregão Presencial nº. 002/2018. 
 
 
 
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93). 
Cláusula Décima Primeira: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei 
nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações pela Lei 8742/93, e pelos preceitos de Direito Público, 
aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos, as disposições de 
Direito Privado, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil a Lei Orgânica e demais 
normas aplicáveis à espécie do Município de Fazenda Rio Grande/Pr. 
 
Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, 
recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos. 
 
 
 
DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO (Art. 55, XIII, Lei 8.666/93). 
Cláusula Décima Segunda: Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo atender aos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente 
Contrato. 
 
 
 
DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93). 
Cláusula Décima Terceira: Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado atribuído 
ao CONTRATANTE, qual seja o Foro de Fazenda Rio Grande, Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba/PR, para dirimir eventuais questões oriundas do presente 
contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou 
convencionado. 
 
Fazenda Rio Grande,....... 
 

XXXXXXXXXXXXXX 
Diretor Presidente 

CONTRATANTE 

(Razão Social) 
(Representante) 
CONTRATADO 

 
 

.............................................. 
Procurador do Instituto 

OAB n° 

 
 
  

 
 
Testemunhas: 
Nome: .....................               Assinatura: ______________________________ 
 
Nome: .....................                              Assinatura: ______________________________ 
 
 

 
 
 
 
 


