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Município de Capanema - PR

PORTARIA NO 8.022, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,

Nomela Pregoelra e Comlssdo de
Apolo à Llcltaçdo para execuçdo de
.Pregão nas tormas Presenclal e
Eletrônlco,

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Paroná, no Llso

c1e suas atribuições legais,

RESOLVE

Art, 1o Nonreal a serviclot'a Roselía Krlger Becker Pctganl para
exercer a Íunçáo de PREGOEIRÁ do MunicÍpio de Capancrna, a fim cle

contratar bens e/ or-r serviços na lVÍodaliclade Pregão nas Iormas Presencial e

Eletrônico, para o per'Íod o c\e A1 lAl l2022 a 31 I 1.2 12022.
Art.. 2" Nomear' , Raqu el Sctrtto,Ít« Belchlor Szlmanski Carollne

Ptlati, Jeandra Wllmsen, para exercer a funçáo de Apolo à Llcitdçdo do

Município de Capanema, a finr dc auxiliar nas licitações para contlataçáo cle

bens elou serviços na Modalidacle Pregão nas formas Presencial e DletrÔnico.

Art, 3o A presente portalia entrará em vigor na data cle 01. l0l12022'
ficando nessa data revogacla a Portaria n' !-'!!§, DD Oa / L2 l2O2O-

Gabincte do Preleito do \4unicípio de Capanema, Dstaclo do Paraná,

aos nove clias do mês c1e clezembro de 2021.
t., ---'... 't, r
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Américo BellC\,
Prefeito Alunicipal
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Capanema, Ci<lade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do
Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de julho de 2022

Assunto: Pregáo Eletrônico

DE: Luciana Zanon
PARA: Americo BelIé

Senhor Prefeito:

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelêncra a competente Autorizaçào

paTa CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE trSTÁGIOS RESPONSÁVEi,

POR TODO PIiOCDSSO ADMINISTRATIVO, JURIDICO E CONTRA']'UAL PART\

POSSIBILITAI1 trSTÁGIO A trSTUDANTES RtrGULARMENTtr MATRICULADOS EM

CURSOS DE NÍVEI, SUPERIOR E/OU TECNICO/PROFISSIONALIZANTtr IlM ENSINO

MEDIO NO MUNICÍPIO DE CAPANI'MA-PR,.

O valor máximo para o item foi definido atÍavés do meclia do pcrcentual

obtido entre os oíÇaÍnentos sol1citados pela AdminrstraÇáo a empresas distintas, que

segucm em anexo ao Termo de Referência.

O custo total mârimo estimaclo paÍa esta aquisiçáo é de R$

2.O43.112,)3(Dois Milhôes, Qr-rarenta e Três }lil, Cento e Doze Reais e Três Centavos).

Respeitosamente,

Lu
Secretária Mr-rni de Aclministraçào

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552- 1321
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ANEXO I
TERMo oB nprBRÊrvcre

r. oncÃos TNTERESSADoS
1.1. Secretaria Municipal de Administraçáo.
1.2, Secretaria Municipal de Agricultlrra e Meio Ambiente.
1.3, Secretaria Municipal de Educação e CLlltura.
1.4. Secretaria Municipal de Familia e Desenvolvimento Social,
1.5. Secretaria Municipal de Finanças,
1.6. Secretaria Municipal de lndÍrstria e Comércio.
1.7. Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos,
1,8. Secretaria Municipal de Saúde.
1.9. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos.
1.1O. Secretaria Municipal de ContrataÇoes Públicas.
1.11, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.

2. RE§PONSÁVEIS PELO TERMO DE RETERÊNCIA
2.1. Luciana Zanon.
2.2. Alecxandro No11.

3. OBJETO
3.1. CONTRÂTAçÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS RESPONSÁVEL POR

TODO PROCES§O ADMINISTRATIVO, JURÍDICO E CONTRATUAL PARÂ PO§§IBILITAR
ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS DE NÍVEL

SUPERIOR E/OU TÉCNICO/PROFISSIONALIZANTE EM ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO

DE CAPANEMA-PR, observadas as caracteristicas e demais condiçÕes deÍinidas neste edital

e seus anexos.

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIçÁO
4,1.4 presente Licitaçáo se faz imprescindível devido à I'recessidade cle integraçáo de

estagiários no Município de Capanema - PR, atendendo a Lei Federal n" 11.788/08, que em

seu Art. 1" deíine que Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no

ambiente de trabalho, que visa à preparaçáo para o trabalho produtivo de educandos qtte

estejam ftequentando o ensino regular, em instituiçôes de educâÇáo superior, de educaçào

profissional, de ensino médio, da educaÇào especial e dos anos finais do ensino fundamental,
na modalidade profissional da educaçáo de jovens e adultos.
4.2.O municipio oferece vagas de estágio em todas as secretarias e departamentos e entende
qLre estas vagas oportunizam aprendizado e preparo para o mercado de trabalho, aos

candidatos que realizam o estágio pelo tempo indicado. Para tanto, requer umâ empresa

especializada na prestaÇáo de serviços para as atividades de recrutamento, contrat.aÇào e

acompanhamento do desempenho dos estagiários, de acordo com o Art. 5'da lei acima citada.
4.3.4 quantidade de estagiários foi baseada na Lei n" 1.811 cle 27 de abril de 2022.
4.4.O valor clas bolsas dos estagiários foi baseado no salário-minimo federal vigente, ou seja,

RS 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais),
4.5. O valor máxirno mensal da ta-xa administrativa em percentual a ser praticado pela

empresa prestadora de serviços cle agente de integraçáo de estágios foi determinado baseanclo-

se em orçamentos dc empresas especializadas, sendo: CIEE - CENTRO DE INTDGRAÇÀO

ITMPRESA-ESCOLA CNPJ: 76.610.591/O0O 1-80, ANIE * LP SERVIÇOS DE INTIDGRÁÇÃO DE

ESTÁGIOS LTDA - EPP, CNPJ: 12.622,708/0001-63 e Editais de certames Licitatórios Pregào

Eletrônico 85/2022 do Município de Realeza/PR, Pregáo Eletrônic o OS l2022 do Município de

Avenida Governador Pedro Viríato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone r(46)3552-1321
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Bom Sucesso do Sul/PR, Pregão Eletrônico O3l2O22 do Município de Nova Santa
Bárbara/PR, Pregáo trletrônico 7ll2022 do Municipio de Céu Azul/PR, Pregáo Eletrônico
6512022 do Município de Canoas/RS, o critério que será utilizado será de percentual médio,
Todos os documentos gerados pela pesquisa de preços estaráo anexados na fase interna do

presente certame.

S.DEFINICÃO E OUANTIDADE DO OBJETO:
tem Código

Co
produto/
sen iço

Nome do
produto/ serr'iço

Quan
tidade

Unidad
e

PreÇo
máximo

Preço mârimo
total

Percentual
mârimo ini-
cial

1 6298\ CONTRATAÇÁO DE
AGENTE DE
INTEGRAÇÃO PARA
POSSIBILITAR trSTÁGIO
A ESTUDANTES
REGULARMENTE
MATRICULADOS EM
CURSOS DE NÍVEI,
SUPERIOR E/ OU
TECNICO /
PROFISSIO NALIZANTE
EM BNSINO MÉDIO NO
MUNICÍPIO DE
CAPANEMA _ PR, COM
TAXA ADMINISTRATIVA
PARA
APROXIMADAMENTtr
130 trSTAGIÁRIOS,
StrNDO QI]E A BOLSA
ESTÁGIO SERÁ
BASEADA NO SAI,ÁRIO
MÍNIMO NACIONAL E
I]M UMA JORNADA DB
TRABALHO DE 30
HORAS SEN{ANAIS,

12,00 MÊS 170.259,336 2.O43.112,O3 8,06%

TOTAI 2.O43.112,O3

5.6. O termo APROXIMADAMtrNTE citado no Descritivo utilizado pala orçamento se

refere apenas como estimativa, náo obrigando a Administraçáo Municipal realizar a

contrataçáo total.
5.7. O menor preÇo é caracterizado pelo menor percentual da taxa administrativa de

cada bolsa-estágio intermediada,
5.8. A quantidade de estagiários náo é estanque, podendo variar para menos durante a

vigência contratual e/ou mecliante necessidade da Administraçáo, por força de Lei Municipal,

o número de vagas poderá aumentâr.

6, DO§ PROCEDIMENTOS CONTRâTAçÁO DO ESTAGIÁRIO

6.1. O Departamento de Recursos humanos irá comunicar o Agente de

IntegraÇáo o número de vagas a serem preenchiclas, motivo pelo quai o Agente de Integraçáo

deverá abrir Processo Seletivo
cujos critérios de seleçáo "!.ão ."-pr.

Integraçáo.

pactuados entre a Conceclente e o Agente de

Àvenida Governador Pedro Vlriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000

Fone:(46)3 552-1321
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6,2. Logo que o estagiário é selecionado, o Departamento de Recursos Humanos,

encarlinhará o nome e a autorizaçáo para contrataÇáo ao Agente de IntcgraÇáo, qtte verifir:ará
o cadastro do estagiário em seu banco de dados.

6.2.1. A documentaçáo básica que deverá ser exigida pelo Agente de

Integraçáô para cada cadastro de estagiário em sell site é: Cópia do Documento de Identidade,

Cópia do Documento de CPF, Comprovante de Residêr'rcia, Número da Conta Bancária,

Comprovante de Matrícula.
6.2,2. A regularidacle cadastral cle cada estagiário é de inteira

responsabilida<le do Agente de Integraçáo, que deverá observar e monitoral o cadastramento

com as exigências definidas neste Termo de Referência
6.2.3. Não será cle responsabilidade do Departamento de Recursos Ilumanos

o armazenamento cle qualquer tipo c1e documento orilrndo da disciplina regular do

relacionamento entre o Agente Integrador e o Estagiário.
6,3. Após o recebimento da alltorizaÇão de contrataçáo, a empresa realizará os

procedimentos necessários para a formalizaçáo do estagiário no prazo máximo de 10 (dez)

clias úteis, respeitando-se a data cle início das atividades laborais do estagiário constante no

termo encaminhado pelo Departamento de Reclrrsos Humanos.
6.3.1, Os direitos e deveres do estagiário começaráo a contâr a partir da clata

indicada pelo Departamento de Recursos Humanos acerca do início das atividades laborais

pelo estagiário.
6.4. Assim que a minuta do contrato for finalizacla, deverá ficar disponível:

6.4,T.Emumprlmeiromomentonologginadministrativodisponibilizado
para o Departamento de Recursos Humanos, que fará aná1ise prévia e providenciará a

assinatura da parte concedente,
6.4 f .1. Em regulamento específico o Chefe do Poder Executivo

designará os servidores responsáveis para lavrar assinatura dos contratos em nome cla

concedente.
6.4.2. Em um segundo momento, após lavracla assinatura da parte

concedente, este contrato ficará disponível no loggin do estagiário para download e coleta das

demais assinaturas.
6.4.2.1. Após o estagiário providenciar todas as assinaturas, fará upload

do contrato em campo especifico disponibilizado no site.

6.4.2.l.l.Caberá à Contratada analisar a quaiidade das

imagens/arquivo anexado no upload realizado pelo estagiário, podendo cleferir os envios,

encaminhando notificações e em casos extremos limitando o pagamento até a devida

regularizaçáo.
6.5,osrelatóriosperiódicosdeveráoserdisponibilizaclosnositedaAgênciade

Integraçáo para que os estagiários façam dos'nload, preenchimento c posterior upload'

6.5.1. Durante toda a vigência do contrato será competência do Agente de

lntegraÇão promover a disciplina dos estagiários no envio periódico deste e outros

documentos,
6.5 1.1. Para tal, deverá utilizar-se cle ferramentas e tecnologias usuais

de mercado, como por exemplo: e-mail, SMS, Whatsapp, Telegram ou notificaçóes de alertas

ao efetuar loggin no próPrio site
6.5.2. Será vedado, durante a vigência do contrato o recebimento de relatórios

de estágios pelo Departamento de Recursos Humanos'

7. DOS DIRDITOS DOS ESTAGIÁRIOS

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de souza, 1080 - centro - 85760-000

Fone:(46)3552-1321
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8.

7,1, Receber bolsa de estágio e auxílio transporte nos termos anteriormente
indicados;

7,2, Ser segurado com seguro de vida por invalidez e acidentes pessoais, de
responsabilidade do agente e integraçáo, com indenizações mínimas, ao caso de sinistro, de
R$ 10.000,00 (dez mil reais);

7.3. Ser reembolsado pelo Agente de integraçáo das despesas médicas decorrentes
de acidentes pessoais em até 02 (dois) salários (mínimo nacional), mediante comprovação
através de notas e/ou recibos originais, apresentados em no máximo 30 (tÍinta) dias;

7.4. Participar de sua avaliação de desempenho, juntamente com o supervisor de
estágio;

7.5. Receber certidão de estágio relativo ao periodo cumprido;
7.6. Ser convocado para o estágio, respeitada a existência cle vaga e a observância

estrita da ordem de classificação;
7.7. E assegurado ao estagiário, sempre que o estágio alcance a duraçáo igual a 1

(um) ano, período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente
dtrrante stras férias escolares;

7.8. O reíerido recesso será concedido de maneira proporcional nos periodos de
estágios com duraçáo inferior a um ano. Essa proporcionalidade será calculada à razáo d.e

dois dias e meio por mês completo trabalhado, devendo ser arredondado o total dos dias
apurados para o número inteiro subsequente.

DOS DEVERE§ DOS ESTAGIÁRIOS
8. 1. Cadastrar-se no site do Agente de integraçáo e anexar a docllmentaÇáo exigidâ;
a.2. Assinar o Termo de Compromisso de Dstágio e colher a assinatura da

instituição de ensino, fazendo o upload do documento no site do Agentc de IntegraÇào;
8.3. Ser pontual e assiduo nas instituições de ensino ou repartições públicas em

que estiver iotado;
8.4. Manter sob sigilo os documentos e assuntos que the forem confiados, sob pena

de desligamento;
8.5. Encaminhar sua avaliação semestral paÍa o Agente de integraçáo no site,

dentro do prazo estabelecido;
8.6. Participar dos treinamentos, reuniões e encontros vinculados ao Programa de

Dstágio, quando indicados pelo Departamento c1e Reclrrsos Llumanos ou peio supervisor da
unidade em que estiver prestando o estágio, desde que os períodos náo excedam 2 (cLois) clias
por mês;

8.7. Submeter-se às avaliaçóes periódicas realizadas pelo supetwisor;
B.B. Comunicar ao superwisor cle estágio e âo Departamento <le Recursos Hurlanos,

com antecedência mÍnima de 10 (dez) dias, a intcnçáo de se desligar do estágio, qualquer que
sejâ o motivo;

8.9. Comunicar imediatamente ao Agente de integração, â interrupçáo do curso, a
troca e/ou transferência de institrtição de ensino ou curso;

8,10. Desempenhar as atividades que lhe foram confiadas;
8.11. Em caso de ausência ao trabalho, comunicar ao snperior da instituiÇáo de

ensino ou da repartiçào pÍrblica que estiver vinculado, no primeiro dia posterior à ocorrência;
a.12. Assinar diariamente a folha de frequência junto ao supervisor do estágio, sob

pena cle náo recebimento cle bolsa remuneratória;
8.13, Providenciar a abertura de conta corrente junto ao banco indicado pelo Agentc

de Integraçào para a percepçáo da bolsa remnncratória do estágio, bem como comunicar para

o Agente de Integraçáo através do site os dados respectivos (c/c, agência e banco);

Avenida Governador Pedro Viriato ParÍgot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone: (46)3552-1321
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8.14. Aplicar-se-áo aos estagiários, ainda, os deveres impostos pela Lei do Estágio
(Lei 1 1.788/2008).

9. euALrFIcAçÁo rÉcwrce DA coNTRATADÂ
9.1. A licitante deverá aprescntar como requisito de habilitaçáo, por meio de

declaraÇóes:
9,1.1. Que dispôe de Sistema on-line de lolha clc pagamcnto, r;onter.rdo no

minimo, os itens abaixo qr"ralificados:
a) Possr"rir site, com loggin adrninistrativo para acompanhamento e

fiscalizaçáo pelo Departamento de Recursos Humanos;
b) Folha de pagamento e boleto bancário para pagamento;
c) Relatórios cle estágio para impressáo;
d) Sistema de cálculo e informações sot»'e recesso remunerado;
e) Informações referentes aos estagiários, tais como: documentos

pendentes, aviso de vencimento de contrato, cálculo de rescisáo, entre outros;
f) Divisáo, por Secretaria, dos estagiár'ios.

9.1.2. De clue atende aos encârgos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais e de responsabilidade civil; e que manter-se-á em compatibilidade com as
obrigaçôes assumidas e todas as condiçóes exigidas na 11.788/2008, durante toda a vigência
do contrato.

9.1.3. Apresentaçào cle, no mínimo, O1 (um) atestado de capacidade técnica,
fornecido por pcssoajurírlica de direito público ou privado, para as quais a proponente tenha
prestado ou presta serwiços idênticos ao do objeto desta licitaçáo, comprovando a boa
qualidade na execuÇáo.

9.1 .4. Prova de Registro cle funcionário da proponente (pelo menos 1 (um)), no
Conselho Regional de Administraçáo - CRA - do trstado sede da licitante, juntamente com

comprovante de víncu1o empregatício.
9,1.4.1, O funcionário acima elencado deverá pertencer no quadro

permanente do licitante, na clata prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste Ddital, o sócio que comprove seu vÍnculo por intermédio de contrato / estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregarlo devidamente registrado em Carteira de

Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o
'licitante, ou com declaraçáo <le compromisso de vincrtlaçáo futura, caso o licitante se sagrc
vencedor do certame.(Esse documento poderá ser apresentado na assinatnra do contrato).

lO.DA RESCISÃO E SUSPENSÃO DO CONTRATO
10.1. Constitlrir-se-ào motivos para rescisão do Contrato:

a) O náo cumprimento cle cláusulas contratuais, especificaçocs, projctos ou
pÍazos;

b) O cumprimento irregular c1e cláusulas contratuais, especificações, projetos e

prazos;
c) A lentidáo do seu cumprimento, levando a AdministraÇão a comproval a

impossibilidade cla conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
d) O âtraso injustiÍicado no inicio e na conclusáo do serviço;
e) A paralisação do ser-viço, sem justa causa e prévia comunicaçào à

Ad m in ist raçáo;
f) A subcontrataçáo total do seu objeto, a associaçáo do contratedo corn outrem,

a cessáo ou transferência, total ou parcial, bem como â fusáo, cisào cLt

incorporaçáo, náo admitidas neste editâl e no contrato;

Avenida Governador Pedro \/iriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone: (46)3552- 1321
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gl A subcontrataçáo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência cla
Administraçáo e aLrtorizaçáo em contrato;

h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua exect-rçào, assim como as de scus strperiores;

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execlrçáo, anotadas na fonna do §
1o do art. 67 cla Lei n'8,666/93;

j) A clecretaçáo de falência ou a instauraÇáo de insolvência civil;
k) A dissoluçào da sociedade ou o falecimento do contratado;
l) A alteração social ou a modificaçáo da finalidade oll da estrutura da emprcsa,

que prejudiquc a execução do contrato;
m)Razões de interesse púb1ico de alta rele\,ância e clc amplo conhecirnento

justificadas e determinadas pela mâxima autoridade da esfera administrativa
a que está subordinado o conLratante e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato;

n) A supressáo, por parte da Administração, dos serwiços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1" clo alt.
65 da Lei n" a.666/93;

o) A suspensào de sua execução, por ordem escrita da Administraçáo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidacle pÍrblica, grave
perturbaçáo da ordem interna ou guerra, oll ainda pol repetidas susl)ensóes
que totalizem o mesmo plazo, independentemente do pagamento ol)rigatório rle
indenizações pelas sucessivas c contratualmente imprevistas desmobiJizaçÕcs
e mobilizaçoes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o
direito de optar pela susperrsáo do cumprimento das obrigações assumidas até
que seja normalizada a sitlraÇáo;

p) O atrâso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos rlevidos pela
Administraçáo decorrentes do serviço, ou parcelas destes, já recebidas, salvo
em caso de calamidade pirblica, grave pertttrbaçáo dâ ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito cle optar pela suspensão do cumprimento
de suas obrigaçôes até que seja normalizacla a situaÇáo;

q) A não liberação, por parte da Administraçâo, de área, local on objcto para
execuÇáo do serviço, nos prazos contratuaisi

r) A ocorrência de caso lortuito or-r de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execuçáo do colrtrato;

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 çla Let n' 8.666/93, sem
prejuízo das sançôes penais cabíveis.

LO.2. A rescisáo, devidafrente motivada nos autos, será prececlicla cle procedimento
administrativo, assegurado o contraclitório e a ampla defesa.

1 1. EXECUçÃO CONTRÂTUAL
11.1. Regularizados os serviços pela Contratada, o pagamento será )iberado, total ort

parcialmente, de acordo com a deliberação do Secretário Municipal de AdministraÇão.
11.1.1. O pagamento somente náo será liberado totalmente na hipótese de

abertura de processo a.lministrativo para apurar a responsabiliclade da empresa
contratacla.

Ll,2. A empresa vencedora deverá fazer o reembolso das despesas médicas
decorÍentes cle acidcntes pessoais até 02 (dois) salários-minimos, desde que elas sejarr
devidamente comprovadas e as notas/recibos originais apresenta(los em, no máximo, 30
(trinta) clias.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 * Centro - 85760-000
Fone:(46)3552- 1321
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11.3. Para cada estagiário contratado, a proponente vencedora deverá fazer seguro
de vida por invalidez e acidentes pessoais, com indenizaçáo.

1L.4. Os estagiários teráo direito de recesso remunerado (férias).
11.5. Caberá ao agente integrador o repasse do valor da bolsa ao estagiário, até 02

(dois) irteis a contar do depósito em conta efetuado pela Contratante.
11.6, A bolsa auxÍlio deverá ser paga ao agente de integraçáo, através depósito

bancário, para posteriormente este efetuar o pagamento aos estagiários, por meio cle clepósito
bancário.

LL,7, A folha de pagamentô dos estagiários deverá ser fornecida pelo Agente
Integrador e disponibilizada via on-line.

12, DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRÂ?ADA
1,2.1. A CON'IRATADA obriga-se a:

12.1,1. Executar os serviços em perfeitas condições, na forn-ra, no prazo e no
local discriminado nesse Termo de Referência;

12.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos clecorrentes Co serviço, de

acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código cle Defesa do Consumidor (Lei n' 8 078, de

1990);
12.1.3. Este (lever implica na obrigação da CONTRATADA de, a critério da

Administração, substituir os equipamentos cLlre não estejam atendendo as expectativas da

municipalidade;
12.7.1. Atender prontarnente a quaisquer exigôncias da Administrâçáo,

inercntes ao objeto dâ presente licitâçáo;
12.1.5. Comunicar à Administraçáo, no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito)

horas que antecede a data da prestaÇào dos serviços, os motivos que impossibilitem o

cumprirnento d.o prazo pÍevisto, com a devicla comprovaçáo;
12.L6. \{anter, durante toda a execuçáo do contrato, em conrpatibilidade com

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitaçáo e qualificaçáo exigidas na
licitaçáo;

12.1.7. Não transferir a terceiros, por qualqr.rer forma, nem mesmo
parcialmente, as obrigações assttmidas, nem stlbcontratar qualquer das prestaÇões a que está

obrigada;
12.1.8. Responsabilizar-se pelas clespesas dos tributos, encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais, comerciais, ta-xas, fretes, seguros, deslocamento de pcssoal, prestaçáo

de garântia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execuÇáo clos seraiços;

12,1.9. Cumprir plenamente os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais e <le responsabiticlade civil; deverá mâÍlter durante toda a execuÇáo clo contrato,
em compatibilidade com as obrigaçóes por eia assumidas, todas as condiÇóes exigidas na Lei

Licitatória.
12.1.10. A CONTRATADA é obrigada a substituir o profissional que náo esteja

desempenhando a sua funçào de maneira eficiente, a pedido da Administraçáo.
12. i. 1 1. A CONTRATADA deverá fornecer todos os profissionais, clieseJ, r'eiculos,

alérn c1e realizar a manlrtençáo destes para a boa exectlçáo do objeto, sendo obrigada a

substituí-lo caso estejam em condiçóes precárias qlre póem em risco a segurança de todas as

pessoas envolvidas com a execlrÇáo dos setwiços;
12.1.11.1. Caso traja necessidade, fica sob responsabilidacle cl.a

CONTRATADA todos os ônus com transporte, locomoçáo, alimentaçáo, hospedagem, entre

outros, de seus fi-rncionários e veículos.

13. DAS OBRIGAçÕDS DO CONTRATÂNTE

0cú009

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Sortza, 1080 - Centro - 85760-000
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13,1. ACONTRATANTE obriga-sc a:
13.1.1, Receber provisoriamente os serviços, disponibilizando local, clata e

horário;
13.1,2, Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conlormidade dos serviços

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Ddital e da proposta,
para fins de aceitaçáo e recebimento definitivos;

13.L.3. Acompanhar e fiscalizar o clrmprimento clas obrjgações da
CONTRATADA, através de servidor cspecialmente designado;

13.1.4, Efetuar o pâgamento no prazo previsto.

14. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
14.1. A contratada é responsável pelos danos causado à Adminis[ração olr a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçáo do Contrato,
t4,2, O recebimento provisório ou definitivo do objeto náo exclui a responsabilicladc

da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execuÇáo do Contrato.

15. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CO}ITRATO
15.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses,

16, GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. Será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado por Ralaela

Cristine Zoloteo Bach,

17. OUTRÂS INFORMAÇÕES:

8,1. Â nota flscal deverá ser emitida em nomc do: MUNICÍPIo DE oAPANEMA,

CNPJT 75.972.760lOOO 1-60, Endereço: Av. Gov. Pedro Viriato Parlgot de Souza' 1'OBO,

centro. Município: Capanema - PR, CEP: 85.760-000.
8,2.havendo qualquer discordáncia entre a descriçáo ou unidade de medida do CATMAT

e a do Mital, plevalecerá a descriçáo e unidade cle medida constante do Edital e nesse termo

de referência
8.3.Âs InformaÇóes Técnicâs devem ser solicitada a Secretaria Municipal de Adminis-

traçào, 46) 35521321 com a Sra. Luciana Zanon, ou pelo c-mail adm@capane ma,pr.gov.br

Capanema, Cidade da Rodovia EcoJ.ógica * Dstrada Parque Caminho do Colono, aos 27

dias do mês de julho de 2022.

^Âil
_w\

LudâíH zanon
secretctia nrurL[pàr de AdministraçaoJr

AvenÍda Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552- 1321
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PREFEITURA ltl JNl,.l PA,L

NOVA S
ESTADO DO PARANÁ

ANTA BARBARA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N" 312022

Descrição do Objeto;

Minuta do contrato;
Exigências para Habilitação;

Modelo de Declaração de ldoneidade;

0c0012

Processo Administrativo n.' 812022

O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, Estado do paraná, através da pregoeira, designada
pela Portaria n' 02312021, torna público, para o conhecimento dos interessados, que Íaá realizat
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔN|CO, do tipo MENOR PREçO pOR LOTE
(MENOR TAXA ADMINISTRATIVA), para a contratação de agente de integração de estágio
para estudantes cursando diversas áreas de formação de interesse da administração
pública munícipal de Nova Santa Bárbara, coníorme descrito no Anexo I do edital.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei no 10.520, de 17 de.iulho de 2002, do
Decreto no 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro
de 2006, aplicando-se, su bsidiariamente, a Lei no 8,666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 09/03/2022 às 08h29min do dia
2210312022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do dia 2210312022.
lNÍcto DA sEssÃo DE DtspUTA DE pREÇos: às 09h00min do dia22to3t2o22.
LOCAL: www.bllcompras.com

Para todas as reÍerências de tempo será observado o horário de BrasílÍa (DF).

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico para a contratação de agente
de integração de estágio para estudantes cursando diversas áreas de formação de
interesse da administração pública municípal de Nova Santa Bárbara, coníorme descrito no
Anexo I do edital.

Compõem este Edital os seguintes anexos:

ANEXO 01

ANEXO 02

ANEXO 03

ANEXO 04

ANEXO 05 Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação;
ANEXO 06 Modelo de declarãÇão de inexistência de empregado menor no quadro da

empresa empregadora;
ANEXO 07 Modelo declaração de não parentesco;
ANEXO 08 Modelo Carta Proposta;

ANEXO 09 DeclaraÇão de enquadramento no regime de tributação de [/E/EPP.

1. DISPOSIçÔES PRELIMINARES
1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da /NIERlr/Ef, mediante

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do
Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil,

1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionária do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara,
denominada Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou

Ruâ Walíredo Bittercourt de Moraes no 222, Certro, f 43.3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
E - E-nrail - licitacaoí4)rrsb.p1;gO.y.br - 54yfV.lISLp11g9.y.bI {,
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PREGÃO ELETRÔNICO NO 312022

1 - OBJETO

1.1, A presente licitaÇão tem por objeto a contratação de agente de integração de estágio para

estudantes cursando diversas áreas de formação de interesse da administração pública

municipal de Nova Santa Bárbara, com atuação na Sede da Prefeitura e Secretarias Municipais

os estudantes agenciados devem estar regularmente matriculados e frequentando, efetivamente,

cursos de educação superior, de ensino médio ou de educação proÍissional de nível médio

(tecnico), vinculados à estrutura do ensino pÚbllco ou particular, oficial, ou reconhecido pela

entid ade competente.

1,2. O objeto da contratação vincula-se ao que determina Lei no 1'1 ,788 de 25 de setembro de

2008 (Lei do Estágio), bem como à Lei 653/2013).

2,JUSTIFICATIVA

A contrataÇão de empresa especializada na prestação de serviço de recrutamento, seleçáo,

treinamento e acompanhamento de estagiários pelo Município de Nova Santa Bárbara é o meio

possível para viabilizar a oferta de vagas de estágio neste Município. Vem a ser uma oportunidade

ímpar oferecida à sociedade, em especial aos estudantes de nÍvel superior e medio - o médio

técnico - que almejam uma vaga de estágio para a conquista da experiência proíissional e assim

serem introduzidos no mercado de trabalho.

O Município de Nova Santa Bárbara vern contribuindo significativamente para o aperfeiÇoamento

do processo educativo de jovens estudantes do ensino médio e superior, por intermédio de seu

programa de estágio, cujo objetivo é oportunizar aos educandos o contato inicial com o mercado

de trabaLho,

A edição da Lei no 11.78812008 permite que os órgãos da Administração Pública façam uso, a seu

critério, dos serviÇos de Agentes de lntegraçáo, públicos ou privados, para auxiliarem no

gerenciamento de suas vagas de estágio.

uma das formas de recrutar, selecionar e contratar estagiários é por meio de instrumentos

celebrados diretamente entre o órgão e instituições de ensino. Neste contexto, informa-se que a

Divisão de Recursos Humanos não possui condições de absorver as atividades inerentes ao

recrutamento, seleção, acompanhamento de estagiários e controle de instituições de ensino para

efetivar o corpo de estagiários, bem corno, providenciar a confecção de termos de compromisso

de estágio (TCE), tennos aditivos e declarações dos estagiários participantes do programa de

estágio atualmente.

Considerando a relevância da presente demanda, bem corno as limitações da Administração

quanto à força de trabalho atual da Divisão de Recursos Humanos, o Município de Nova Santa

Bárbara carece de parceria com entidade especializada para atuar na condução dos

1b
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procedimentos necessários à viabilização do recrulamento, da seleção, da contratação e do
acompanhamento dos estágios supervisionados.

Nesse contexto, a contratação de Agente de Integração que possa, em especial, auxiliar na
execuÇáo do Programa de Estágio, no que se reíere à relação entre o Município, âs instituiçóes de
ensino e os estagiários, é fundamental para a continuidade do Programa, comungando com o
interesse público, e permltindo o acesso dos êstudantes às oportunidades de conhecimento
teórico e prático na Administração Pública.

3. DESCRTçÃo

A soluçáo pretendida é a contratação de Agente de lntegração que auxilie na execução do
Programa de Estágio, no que se refere à: gestão de bolsas de estágio e da respectiva
documentação, por meio de sistema web; recrutamento, seleção e contração de estagiários para
atuação no âmbito do Município de Nova Santa Bárbara, em consonância com o previsto na
legislação vigente; acompanhamento das atividades de estágio com orientação e ações de
desenvolvimento profissional do estagiário.

Ainda, caberá ao Agente de lntegração realizar a contratação de seguro de acidentes pessoais
com cobertura para cada estagiário, arcando com todos os custos inerentes.

Após pesquisa, foi constatado que a maioria das contrataÇões realizadas por órgãos da
Administração Pública segue a modalidade do pregão eletrônico, sendo o pagamento mensal de
taxa administrativa por bolsa de estágio vigente o mais usual e o que apresenta o melhor custo-
benefício, pois somente é efetuado o pagamento das taxas referentes às bolsas de estágio com
TCE vigentes, independentemente do quantitativo de vagas disponÍveis.

A taxa de administração corresponde ao custeio das despesas necessárias à realização do objeto,
incluindo as despesas ad ministrativas/operacionais, as despesas com pagamento do seguro de
acidentes pessoais dos estagiários, as despesas com recrutamento, seleção e acompanhamento
dos estagiários, e toda e qualquer outra despesa decorrentê da execução do objeto.

4. DA GLASSTFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS E FORMA DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra em regime
de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão etetrônico.

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto no 9.507/2018, não
se constituindo em quaisquer das ativldades, previstas no art. 30 do aludido Decreto, cuja a
execução indireta é vedada.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatÍcio entre os empregados do Contratado e a
AdministraÇão, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinaçáo direta.

5. REQUTSTTOS DA CONTRATAÇÃO
Dos requisltos necessários ao atendimento da necessidade:

Rr,, w.itai.
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- para dar celeridade e transparência aos procedimentos de contrataÇão e desligamento dos

estagiárlos, o Agente de lntegração deve possuir sistema informatizado, disponÍvel via web,

facilitando os trâmites adm inistrativos, desde a contratação ate o término de cada TCE, incluindo a

assinatura desses de fonna digital.

- O Agente de lntegraÇáo deverá ter capacidade técnica e operacional, com equipe qualificada,

para sanar quaisquer dúvidas e dar atendimento às solicitaçóes dos estagiários e da Contratante;

- O sistema deve absorver de forma informatizada as seguintes atividades:

- Gestão da quantidade de bolsas ocupadas, disponíveis e com preenchimento em andamento;

- Cadastro dos candidatos e estagiários;

- Banco de dados com informações dos estagiários ativos;

- Elaboração de TCEs, renovaÇões contratuais, termos aditivos e rescisões, com âlêrtas sobre

pendênclas;
- Acompanhamento automatizado dos períodos dos recessos, sinalizando quando o direito for

adquirido, e quantos dias podem ser usufruídos (cálculo de acordo com o tempo de estágio);

- Realização de avaliações semestrais individuais.

O preenchimento das vagas deve ser sempre precedido de processo seletivo que garanta a

isonomia entre todos os participes; o que confere maior legitimidade ao Agente de lntegração

como realizador desta etapa, unia vez que se conÍigura como parte equidistante dos interessados

(contratado e contratante).

Concluído o processo de seleçâo do candidato mais adequado à vaga ofertada, permanece ainda

a necessidade de um acornpanhamento instrutivo, por parte do Agente de lntegração, que garanta

constante avaliação do estagiário, de forma a constatar, eventuais dificuldades, limitaÇões ou

necessidades de preparação, ensino ou realocação do estagiário em suas funções.

A inserção de unr estudante na cultura organizacional da administração públlca e,

especificamente, deste Município de Nova Santa Bárbara é ação de elevada responsabilidad e,

que exige não só a identificação da oportunidade de ingresso nos quadros, mas também uma

sérle de ações complementares essenciais na vivência do estagiário, a exemplo de orientações

sobre conduta pessoal, trato do que é público, atuação, postura, linguajar, e, principalmente, ética

profissional.

Tais ações complementares devenr ser pautadas em conformidade com os princípios de boa

condúta, legalidade, impessoalidade, moralidadê e eficiência, entre outros. São competências que

necessitam de acompanhamento e orientação de cunho personalÍssimo

No mesmo sentido, uma das premissas pa"a a rcalizaçáo de qualquer atividade no âmbito do

Município de Nova Santa Bárbara, estabelecida por meio de campanha interna, aborda a

necessidade de agir com urbanidade e idoneidade, "fazendo o certo pelos motivos certos,

senr pre".

Sinaliza-se que a contrataÇão de Agente de lntegração não possui fins comerciais ou meramente

assistencialistas, mas sinr, objetiva o interesse público de prestação dos serviços com a inclusão

de estudantes à procura de inserção nos quadros públicos ern sua, geralmente, primeira

experiência profisstonal.

ffi
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Há de se considerar como requisito, também, a absorção de todos os termos de compromisso
vigentes, sem ônus ao Município de Nova Santa Bárbara, à época da assinatura do contrato do
objeto em tela, com finalidade de não interromper as bolsas de estágio em andamento, fato que

traria prejuízo à Administração Pública e aos estagiários. Para tanto, o contratado deverá, num
prazo de 10 (dez) dias, celebrar novos termos de compromisso, com a troca do Agente de
lntegração, justiÍicada pela nova contrataÇão, mantendo as vigências atuais e demais cláusulas,
Portanto, para que o objeto da contratação seja desenvolvido corretamente, é necessário o
atendimento dos requisitos mínimos acima descritos, buscando no mercado empresa em
condições de executar os serviÇos, a qual detenha proÍissionais devidamente capacitados.

6. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência inicial do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ter a sua duração prorrogada por
sucessivos períodos de 12 (doze) meses, nos termos do lnciso ll do art. 57 da Lei n" 8.666/1993,
até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, com vistas à obtenção de preços e condiÇões mais
va ntajosas para a administração.

7. DA EXECUçÃO DO OBJETO

A empresa vencedora do processo licitatório deverá absorver todos os estagiários ativos do
contrato anterior, em ate 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, sem ônus ao contratante,
O Agente de lntegração deverá ser responsável pelas seguintes entregasl
- Administrar a quantidade de vagas de bolsa de estágio, ocupadas e disponíveis, apresentando
um relatório detalhado mensal dos dados dos estagiários e seus TCEs, bem como comprovação
dos vÍnculos dos estagiários com as respectivas instituições de ensino;
- Subsidiar os supervisores na delimitaçáo do perfil e eventuais necessidades de estabelecimento
de competências necessárias para cada vaga de estágio;
- Suprir as vagas com estagiários sempre que solicitado peto Órgão;
- Recrutar candidatos para as vagas;
- Selecionar candidatos de acordo com o perfil esperado;
- Realizar pagamento das bolsas e do auxílio transporte, conforme valor determinado neste edital;
- Encaminhar os candidatos para entrevista com supervisor com íinalidade de validação do perÍil;
- Executar todos os procedimentos relativos à pactuação dos TCE;
- Verificar a regularidade matricular de todos os estagiários;
- Orientar os estagiários quanto à apresentaÇão pessoal e postura profissional no ambiente de
trabalho;
- Atender indivldualmente os estagiários sempre que identificado pelo supervisor necessidade de
orientação para adaptação ou desenvolvimento no ambiente proíissional;
- Disponibilizar aÇões de desenvolvimento (palestras, cursos ou outros objetos educacionais) para

o grupo de estagiários do Município de Nova Santa Bárbara, por meio de cronograma de ações;
- Monitorar o término dos TCEs para que a vaga não íique desprovida;
- Realizar os procedimentos de desligamento do estagiário ao fim dos TCEs ou quando solicitado.
- O contratado não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto

contratado.

g - E-nrail - Iiçitqrle((llrsb.pL.gllbr - rvwlr:,iub.p-r:errbl
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8. DO OUANTITATIVO DE VAGAS

O número de vagas, bem como as respectivas secretarias demandantes seráo definidos em ato

próprio, ficando para fins de estimativa, os quantitativos de 27 (vinte e sete) estagiários de nÍvel

superior e 18 (dezoito) de nível medio - ou médio técnico - devendo-se, portanto, ser observado o

limite previsto no Art. 17, lV, da Lei n. 11.788/2008.

9. DO ViNCULO EMPREGATíCIO

A realizaçáo do estágio curricular náo acarretará vínculo empregatício de qualqUer natureza com o

CoNTRATANTE, nos termos do ar1. 3.o da Lei n,o 11.788, de 25 de setembro de 2008 e demais

legislações pefiinentes, bem corno não gerará direito à concessáo de auxÍlio-alimentaÇáo e

benefício da assistência à saúde.

10. DA DURAÇÁO DO ESTÁGIO

o estágio observará o limite de um 1 (ano), prorrogável uma vez, por igual perÍodo, se assim

convier ao Município e ao estagiário e desde que mantida a condição de estudante, não podendo

estender-se por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de

deficiência, conforme estabelece a Lei n0 11.788/2008.

í1. DA CARGA HORARIA E DOS VALORES DA BOLSA DE ESTÁGIO E AUXíLIO

TRANSPORTE

A carga horária será de quatro ou seis horas diárias, em perÍodo compatível com o expediente das

Secretarias e com o seu horário escolar.

O valor da bolsa de estágio assim con]o o valor do auxílio-transporte serão fixados em ato próprio

expedido pela Diretoria-Geral.

Os valores a serem pagos aos estagiários, conforme iníormaÇão do Departamento de Recursos
Humanos, no período de 12 nteses será de aproximadamente.

Obs. A proponente deverá ofertar a taxa administrativa em percentual de desconto, não

superior a 87o, admitindo-se taxa zero ou neqativa.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222 , CenÍro, f 43.3266.8100, E< - 86 250-000 Nova Sa[tâ Bárbara, Paraná
g - E-nail - Usitacaofansb-pl&qlL-Llt - rvwrv rulz!!.gptlb,t

NIVEL
MÉDIO,
TÉCNICO E
SU PERIOR

Carga
Horária

d iá ria

Auxílio
transporte

R$

(+) Valor
Mensal de

Bolsa-
auxílio R$

Valor total
Mensal

repassado
ao estagiário

R$

Teto máximo
para taxa única

de administragão

ESTAGIARIOS 4 horas 50,00 606,00 656,00
8,0%

ESTAGIARIOS 6 horas 50,00 909,00 959,00
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O valor máximo estimado em bolsas para o perÍodo de 12 (doze) meses é de R$ 452.4'12,00
(quatrocentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e doze reais), sendo que a proponente
deverá ofertar a taxa administrativa em percentual de desconto, não superior a 8%, que equivale
a R$ 36.192,96 (trinta e seis mil, cento e noventa e dois reais e noventa e seis centavos),
lotalizando R$ 488.604,96 (quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e
noventa e sêis centavos).

12. DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVTÇOS

Considerando o oferecimento de vagas de estágio nas diversas secretarias do Município de Nova
Santa bárbara, os serviços serão prestados nas seguintes unidades e localidades:

I - Secretaria Municipal de Administração;
2 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
3 - Secretaria Municipal de Saúde
4 - Secretaria Municipal de Assistência Social
5 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Escolas Munlcipais e CMEI).

13. OBRTGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- Promover o pagamento das notas fiscais;
- Aplicar a empresa Contratada as sanções previstas no Edital e no Contrato, em caso de
descumprimento da legislação vigente;
- lnformar à instituição de ensino ou agente de integração alterações na frequência dos
estagiários;
- Ofertar instalações que tenham condiçóes de proporcionar ao educando atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural;
- Informar ao estagiário das normas para preservação do sigilo das iníormações/docu mentos da
CONTRATANTE, aos quais tiver conhecimento ou acesso;
- lnformar à CONTRATADA os estagiários desligados;
- Exercer o acompanhamento e a fiscalizaçáo dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos emprêgados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
- Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperÍeições no curso da

execução dos serviços, Íixando prazo para a sua correção.

.t4. OBRIGAçOES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a CONTRATADA fica obrigada a:

- Executar os serviços conforme especificações constantes neste Termo de Referência e na sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao períeito cumprimento das cláusulas
contratuais;

2\..-,
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- Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos estagiários que adentraráo o

órgão para realização do estágio profissional;

- Responsabiliza r-se, 11o que couber, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplôncia não

transfere responsabilidade à Contratante;

- Ter agilidade e presteza no ater'tdimento às demandas da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara - PR;

- Atender as solicitações cja Contratante quanto à substituição dos estagiários alocados, no prazo

fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações

relativas à execuçáo do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

- Instruir os estagiários quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

- Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestaÇão dos

serviÇos;
- Manter durante toda a vigência do contrato, enr compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaÇão;

- Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

- Fàzet o recrutamento e seleção dos candidatos a estágio, através de Processo Seletivo,

atendendo o perfil das vagas solicitadas;

- providenciar seguro de acidentes pessoais em favor do estudante durante toda a vigência do

estágio, conforme determina o itrciso lV do art. 9", da lei 11.788/2008;

- Providenciar a renovaçáo, desligamento ou substituiÇão do estagiário mediante solicitação do

CONTRATANTE;
- Manter a instituiçáo de ensino informada da interrupção e conclusão do estágio;

- controlar juntamente com o fiscal do contrato, a assiduidade dos estagiários, perante as

instituições de ensino.
- lvlanter convênios específicos com as lnstituiÇões de Ensino, contendo as condições exigidas

para a caracterização e deftnição do estágio de seus alunos;

- Encaminhar à CONTRATANTE os estudantes cadastrados e interessados nas oportunidades de

estágio, em número superior às vagas para que seja realizada a etapa final da seleção, A

quantidade de candidatos por vaga será especificada conforme o perÍil pretendido em cada caso;

- preparar tocla a docurnentação legal referente ao estágio, incluindo Termo de Compromisso de

Estáglo (TCE), entre a CONTRATANTE, o estudante e a Instituição de Ensino;

- Disponibilizar mecanismos de controle dos relatórios de atividades preenchidos pelo Supervisor

de estágio da CONTRATANTE;
- lnÍormar à lnstituiÇão cle Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente preenchido

pela CONTRATANTE;
- Controlar a informação e disponibilizar para a CONTRATANTE e para a lnstituição de Ensino a

conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;

- Controlar, solicitar, orientar e acompanhar a elaboração do relatório final de estágio.

- Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para os

estag iários;
- Encaminhar à CONTRATANTE, quando solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias,

estudantes candidatos ao estágio, com identificação dos respectivos cursos, adequados ao perfil

requisitado;
- Selecionar os estagiários de acordo corn as áreas de interesse da CONTRATANTE;

,i
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- Promover palestra e/ou ação iníormativa para estudantes aprovados e contratados,
esclarecendo-os para os aspectos técnicos e legais inerentes ao Estágio, bem como informá-los
sobre rescisão dos Termos de Compromisso de Estágio e substituigão de Estagiários;
- Repassar ao estudante o valor correspondente a sua bolsa-auxílio, no prazo máximo de 3 (três)

dias úteis após o repasse dos valores respectlvos pela Contratante;

1 s. sANÇÓES ADMTNTSTRATTVAS

Com fundamento no artigo 7.o da Lei n.' 10.52012002, íicará impedida de licitar e contratar com a

Uniáo, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a
ampla deíesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que:

a) Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade
de sua proposta;

b) Deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
c) Apresentar documentaÇão falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
c) Não mantiver a proposta;
1) Falhar ou fraudar na execuçáo do contrato;
g) Comporlar-se de modo inidôneo;
h) Fizer declaração falsa;
i) Cometer fraude fisca l.

A licitante estará sujelta à multa de até 30% por cento do valor estimado para a contratação
quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior.

Para os fins de conhecimento reputar-se-ão inidôneos os atos descritos nos artigos 90, 92, 93, 94,

95 e 97 da Lei n.o 8.666/93.

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n." 8.666/93, a Contratada ficará sujeito, no caso de

atraso injustificado, assim considerado pela AdministraÇão do Orgão emissor do pedido,

inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e

criminal, assegurada a prévia e ampla deíesa, às seguintes penalidades:

Advertêncial
Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o
Órgão emissor do pedido, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
Declaração de inidoneldade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que sela promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo
da sançáo aplicada com base no inciso anterior;

As sanções de multa e eventuais descontos do(s) pagamento(s) a ser efetuado(s) poderão ser

aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência, suspensão temporária para licitar e

contratar com a Administração do Orgão emissor do pedido e impedimento de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; descontando-a do pagamento a ser
efetuado.

. q I rllh},{
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16. PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será feito no prazo de 10 (dez) dias após o atesto da Nota Fiscal,

desde que a empresa esteja em dia conr suas obrigaçôes fiscais e atenda a todas as exigências

contidas no Contrato,

Conforme Art. 55, inc. Xlll da Lei de Licitações - Lei 8666/93, a Contratada deverá apresentar

juntamente com a Nota Fiscal, as seguintes certidões:

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
Receita Fedóral: Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos às

Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;
Receita Federal: cerlidão conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos

aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de Debitos Municipais - CND;
Certidão Negativa de Debltos Estaduais - CND.

O pagamento das Bolsas de Estágio e Auxílio Transporte serão efetuados pela contratante

diretamente aos estagiários, através da rede bancária.

16. DtSPOSIÇOES FINAIS

Os casos omissos seráo resolvidos e estarão dispostos no Edital de Licitação.

E - E-nrail !Lçt!r,lça9(.lliÚ.pr.g,,tl1[ - ]vl-11:!l.rl-§b.P!s!M,!1r
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MUNICIPIO DE CEUAZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 142ó{entro- CEP 85840-000 - Fone,Eax: (45) 3121-1000

CNPI 7 6.206.4'73 10001 -01 - e-mail: licitacao(a)ceuazul.prsov.br

EDITAL DE SERVIÇOS

PREGÃO N' I l/2022 - M.C.A. - Forrna Eletrônica
TIPO DE LICITAÇAO: Menor Preço - (Menor Taxa Administrativa)

PROCESSO N" 2212022 _M.C.A,.

1. PREÂMBULO

l.t.O n'lUNtCÍr'tO Uf, CnU ,tZUr,, Estaclo clo Paraná, pessoa jurídica de direito intcrro, Inscrira no CNPJ soLr

n'.76.206.473/0001-01, sita na AV Nilo Umbelto Deitos, 1426, Centro, Céu Azul PR, torna público para
conhecimento, dos intercssados, que realizará licitação na modalidade Pregão - Forma Eletrônica, do tipo
"Menor Preço (Menor Taxa Administrativa)", eur confonnidade com: a Lei Fedcral n'10.520, de l7 dc
junho de 2002, o Decreto Municipal n" 1.86312006, c subsidiariaÍrente a Lei Fcdcral n' 8.ó66, dc 21/06193, e
suas alterações posteriorcs, pala a Contratâção de s€rviços de agente de integração de estágios,
responsávcl por todo o proccsso administrativo, jurídico e contretual referente à contratação de
estagiários nos cursos vinculâdos a estruturâ de ensino médio, téenico, superior, público e particulâr,
oficiais ou reconhecidas pelo MEC, desde a seleção até o desligamento do estagiário, incluindo a
intermediação e pagamento de seguro contra acidentcs pessoais, com a menor taxa administrativâ,
conformc espccilicação do termo de referência, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus
Anexos.

1.2. Considerando as previsões legais a presente licitação prevê a preferência de contratacão das ME. EPP
q1{pl para cumprimento com a Lei Complementar Municipal n" 001/2015; em con{ormidade com o
disposto na Lei Complemcntar 12!12006 e Lei Complementar n' 14712014.

1.3 Tendo a licitação a seguinte programação:

Local da sessâo e cadastro da propostâ: O recebimento das propostas, abertut'a e disputa de preços,
será exclusivamente por meio eletrônico yg14[!!41g[ Í.âcesso identiÍicado,'

Rcccbim€nto das propostas: até âs 10:00 horâs do dia 0410312022.

Atrertura das Propostas: as 10:15 horas do dia 041O312022.

Início da sessão de disputa de preços: as 10:30 horas do dia 0410312022.

Rel'erência de tempo: horário de Brasília - DF

1.4 A docurnentação completa se encontra à disposição dos interessados no endcrcço acima rnencionado, em
hor'ário comercial, podendo também ser obtido diretamente no site www.ceuazul.pr.gov.br através do link
licitações, ou ainda no site www.bll,org.br. Maiores informações poderão sel obtidas junto ao setor de Licitações,
ou pelo fone (45) 3l 21 - t 000 ou e-mail: licitacaoídceuazul.pr.gov.br.

1.5. Até 02 (dois) dias úteis antes da data Íixada para abertura da sessão pública, qualquer cidadão ou pretenso
licitante poderá impugnar este ato convocatório, de acordo com a legislação e instruções contidas no item 4 do
presente Edital.

1.6' Os esclarecimentos sobre o conl.eúdo do Edital e seus Anexos somente serão prestados e considerados quando
solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
abertura da licitação, endereçados ao e-mail: licitacao@ceuaz,ul.pr.gov.br. As respostas a todos os
questionamentos (dúvidas ou esclarecimentos) serão disponibilizadas no .slle do Município -
www.seuazul.pr.gov.br, no link Licitações, bem como no endereço: www.bll.org.br, para ciência de todos os
interessados.

E,DITAL PI{EGÃO N" ll12022 -M.C.^. - Forma Eletrônica Págirra n" 2
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r 1/l
1.7. Os atos c decisõcs da prcsente Iicitaqào serão prUf icaaJLhglql!*fo Oficial Eletrônico do Município de Céu
Azul, acessível no sítio eletrônico do Município dc Cóu Azul no seguinte endereço: www.ceuazul.pr.gov.bÍ e

disponibilizados também no endereço: www.bll.org.br.
1.8. As comunicações dirigidas por meio cletrônico ao ÍepÍesentante do licitante suprem, para todos os

efeitos, o dever de comunicação por parte do Município, ressalvada as hipóteses prcvistas nas quais a

publioi<Iadc será cfctuada atravós do Diário Oficial Elctrônico do Município de CéuAzul

2. OBJETO, PREÇO MÁXIMO

2.1 - A prcsente licitação tcm por objeto a Contrfltação de serviços de agente de integração de estágios,
responsável por todo o processo administrativo, jurídico e contratual referente à contratação de estagiários
nos cursos vinculados â estrutura de ensino médio, técnico, superior, público e particular, oficiais ou
reconhecidas pelo MEC, desde a seleção até o desligamento do estagiário, incluindo a intermediação e

pâgamento de scguro contra acidentes pessoais, com a mcnor taxa administrativa, conforme especiÍicação
do termo de referência, obseradas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus

Anexos, em confonnidade com a Lei 8.666/93.

2.2 Especificações das condições, quantitativos, conformc constante no Termo de Referência / Projeto Básico
Anexo 1 e demais ancxos do pÍesonte odital.

2.3. Em caso de discordância existente entre as especificagões deste objeto descritas no portal www.bll.org.br e as

especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes no edital.

2.4. O preço máximo estimado da presente licitação está estimado em R$ 500,000,00 (quinhentos mil reais).

2.5. A competição se dará por Menor Preço (Menor Taxa Administrativa), scndo quc o licitante deverá formular
sua proposta respeitando os valores máximos fixados, sob pena de desclassificação da proposta, quando, após

sessão de lance e negociação direta do pregoeiro a proposta ainda for superior ao máximo estabelecido no edital.

2.5. A competição se dará por Menor Preço - (Menor Taxa Administrativa obtida a partir do desconto
ofertâdo no preço), sendo que o licitante deverá formular sua proposta respeitando os valores máximos fixados,
sob pcna de desclassificação da proposta, quando, após sessão de lance e negociação direta do pregoeilo a

proposta ainda for superior ao rnáximo estabelecido no edital. Considerando a forma de julgamento a taxa
administrâtivâ máxima é de 5 7o (cinco por cento), já inclusa no valor de R$ 500.000,00 estimâdo pârâ â

licitação. Assim sc o licitante âpresentar sua propostâ com o valor de RS 500.000,00, será considerado a
taxâ administrativa, de 5Yo, O dcsconto ofcrtado ao valor inicial de R$ 500,000,00, será considerado como
d€sconto na taxa administrativa. Considerando que o edital veda tâxâ negativâ, o preço mínimo da licitação
scrá dc R$ 475.000,00, considerando que houve desconto de 5%o, zerando a taxa administrâtiva.

3. DOCUMENTOS INTEGRÂNTES

3.1 - Integram o plesente Edital, corno partes indissociáveis, os seguintes anexos:

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO / Especificagão dos Serviços ;

ANEXO 02 - MODELO DE PROPOSTA (inicial para a licitação sern identificação da emprcsa licitantc)

ANEXO 03 - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA LICITANTE VENCEDOR

ANEXO 04 - EXIGÊNCIAS PARÁ HABILITAÇÀO (E MODELOS)

ANEXO 05 - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAçÀO DE SERVIÇOS

4. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

4.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até às 17:00 horas do 2" (segundo) dia útil anterior à

data fixada para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou licitante.

EDI'I'AL PllE(;^O N' I l/2022 -M.C.^. Forma Elctrônica Página n" 3
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nruNrcÍpro DE cEUAZUL
Estado do Parauá

Av Nilo Umb. Deitos, 1426-CentÍo- CEP 85840-000 - l'one,t'ax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.47310001-01 * e-rnail: licitacaoía)ceuazul.or.gov.br

Céu Azul, 15 de fevereiro de 2022

LAURII\'DO SPEROTTO
Prefeito Municipal

ANEXO 01

PREGÃO N'11 12022-M.C.A. - Fonna Eletrônica

PROJETO BÁSICO / MEMORIAL DESCRITIVO

1- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

l.l . Contratação de serviços de agentc de integração de estágios, responsável por todo o processo administrativo,
jurídico e contlatual referente à contratação de estagiários nos cursos vinculados a esíutul'a cle ensino médio,
técnico, superior, público e particulaq oficiais ou reconhecidas pelo MEC, desde a seleção até o desligamento
do estagiário, incluindo a intermediação e pagamento dc seguro contra acidentes pessoais, com a menor taxa
administrativa, conforme especificação do termo de refer€ncia, conforme especificações abaixo:

t,ote I ]iSTAGIARIOS

Quânt. - 20{2, do totâl dos agcntes pÍlblicos 85 estagiár ios (estimaclo)x

Unid Setviço Mensal

Quantidade l2 (tloze meses de execução)

Valor Estirnado Ânual com Estagiários ,P-qoq:.

I'ercentual nráximo de taxa administrâtivâ tn,,. )
* Estimativa de valor: O valor estimado de desembolso com estagiários, está incluída a taxa administrativa, para
o período dc 12 (óoze) meses está previsto/estirnado err R$ 500,000.00 (ouinhentos mil reais). Ficando desde já
ressaltado que as contlatações dos estagiários serão efetuadas conforme necessidades da Administração Municipal
e disponibilidade financeira para o pagamento das bolsas. Sendo o valor acima apenas urna expectativa estimada
não gerando obrigatoriedade para a Administração Municipal; Ressaltando ainda que a Lei Municipal n.2.253121
prevê que o número máximo de vagas ofertadas para estágio serão ocupadas en atê 20Yo (vinte por cento)
considerando o quadro de servidores efetivos, conforme também define o valor da bolsa. Observamos que nos
últinos anos os valores gastos com estagiários teve impactado pela pandemia de CoronaVirrrs, sendo que em 2021
o valor com cstagiários totalizou R§ 140.507,19, em 2020 o valor totalizou R$ 77.265.36 e cm 2019 o valor
totalizou RS 132.087,7 8.
*A OBS.: NÃO SERÁ ADMITIDA TAXA DE ADMINSITRAÇÃO NEGATWA.

1.2. De acordo com o art. 17, §5" da Lei 11.788/2008, fica assegurado às pessoas portadoras de
percentual de l0% (dez por cento) das vagas oferecidas pela pate concedente do estágio,
mediante apresentação, no ato dB inscrição, de atestado médico emitido por profissional
observância às normas de regência.

de{iciência o
comprovado

módico, com

EDITÀL O N' Í I /2022 M.C.À. Forma Elctrônica Página n" 14
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MUNICIPIO DE CEUAZUL
Estado do Parauá

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centrc CEP 85840-000 - Fone/Fax: (45)3l2l-1000
CNPJ'16.206.4'13/0001-01 - c-mail: Iicitacao@ceuazul.prgov.br

1.3. Não havendo candidatos classificados no total previsto ao item anterior, poderão sel convocados os

habilitados na sclcção.
I .4. f)s estudantes selecionados/estagiários devem estar n'ntriculados e cotn frequência regular
1.5. De acordo com a Lei Municipal2.2531202l as bolsas dos estágios serão distribuídas da seguinte maneira:

ltcnr llspecilicaçâo Unid. Valor da bolsa RS
Auxílio

Transporte
RS

1

AGENTE DE INTEGRAÇAO
ESTAGIARIOS20h educação profissional de

nível médio, ensino médio rcgular ou de níve1

tócnico (pós-médio)

MES 3 8 0.00 30,00

2

AGENTE DE INTEGRAÇÁO
ESTAGIARIOS

30h educação profissíonal de nível médio, en-
sino módio regulat ou de nível técnico (pós-

médio)

MES 57 0,0t) 30,00

AGENTE DE INTEGRAÇÁO
ESTAGIARIOS20h de ensino supeÍior ou tec-
nológico (superior na área tecnológica) ou pós-

graduaÇão

MI]S 5 13,00 30,00

4

AGENTE DE INTEGRAÇÁO
ESTAGIARIOS

30h de ensino superior ou tecnológico (superi-
or na área teonológica) ou pós-graduação

M'I]S 770,00 30,00

2 _ DA JUSTIFICATTVA
O presente ceúame se justifica pela necessidade da contratação de agente integrador de estagiários para diferentes

selores da âdministração pública municipal, conforme a necessidade, conveniência e oportunidade, respeitando os

princípios da motivação, economicidade, planejamento e eficiência. Justifica-se ainda em razão da existência tla
Lei Municipal f 2.253121 no qual criou, no âmbito da administração pública municipal o Programa de Estágio
para Estudantes.
Ademais, a administração pública municipal visa contribui significativamente para o aperfeiçoamento do ptocesso

educativo dc.jovens estudantes do ensino módio e supenor, por intermédio de seu programa de estágio, cujo
objetivo é oportunizar aos educandos o Çontato inicial com o mercado de trabalho.
Uma das formas de recrutar, selecionâr e contlatar estagiários é por meio de instrumentos
celebrados diretamente enhe o órgão e instituições de ensino. Porém, no contexto atual, o

departamento de recursos humanos não possui condições de absorver as atividades inerentes ao

recrutamento, seleção e acompanhamento de estagiários e controle de instituições de ensino para

efetivar o corpo de estagiários da Prefeitura Municipal, bem como providenciar a confecção de tetmos de
compromisso de estágio, termos aditivos e declarações de todos os estagiários participantes do programa de

estágio. Nesse contexto, a contratação de agente de integração que possa, em especial, auxiliar na execução do
progl ama de estágio, no que se refere à Íelação entre a prefeituÍa, as instituições de ensino e os cstagiários, é

fundamental para a continuidade do programa, comungando com o interesse público, e permitindo o acesso dos

cstudantos às oporhrnidades de conhecirrento teórico e práiico na administração pÍúlica.

3- CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço - Menor percentual de taxa Adninistrativa.

4- DA CONTRÂTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Seruiços de Agente de integração de Estágio, conforme definido na Lei
n" 11.788i2008 ou a que a venha substituir, para gerenciamento e aconrpanhamento adminishativo de

F.I)IT^t, PRII(;Ã() N' I t/2022 M.C.Â. - Forma Elctrônica Página n' 15



Lp - Ser! Ços de tntegraÇão de !stagros Ltrja_Epp
C),lDJ 12 622 708,0001 6i
qlra parâna 28r:5 C:D 85810 010
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Para: Prefeitura Municipal de Capanema - pr.

A/C. Secretária de Administração
Sra. Lucia na Zanon

coNTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAçÃo PARA posstBtLlrAR EsrÁclo A Esru DANTEs REGULARMENTE MAIRtcuLADos Etvl
cuRsos DE NÍvEL suPERloR E/ou rÉcNtco/pRoFrssroNALtZANTE EM ENstNo rvtÉDto No MUNtcípto DE cApANEMA-pR

PRAZO DE INÍCIO DOS TRABALHOS: 5 DIAS APÓs A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APóS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL,

VALIDADE: 24 MESES.

' SITE que disponibilize a Diretoria de Recursos Humanos preencher, acompanhar e gerenciar rêmotamenle
os seguintes servigos:
. Preenchimento automático da folha de pagamento, e dê forma individual;

' Divisão dos estagiários e impressão por secretaria da folha de pagamento e do boleto bancário;. lmpressâo de relatórios de estágio do estagiário e do supervisor de estágio;. lmpressáo de pedidos de rescisáo,
. lnformaçôes sobre recesso remunerado tal qual, o cálculo do mesmo;
. lnformaçóes referêntes aos estagiários, tais como:

o Relaçáo de documentação pendente;
o Aviso de vencimento de TCE;
o Relatório financeiro do estagiário;

DESCRIçÃO DO PRODUTO UN ID QUANT

PERCENTUAL

DE TAXA

ADM
MÁxtMo

Taxa
Proposta

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÂO PARA POSSIBILITAÀ
EsTÁGIO A ESIUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS
DE NíVEL SUPERÍOR E/OU TÉCNICO/ PROFISSIONALIZANTE EM ENSiNO
MÉDIo No MUNIcTPIo DE CAPANEMA _ PR, CoM TAXA
ADM INISTRATIVA PARA APROXIMADAMENIE 120 ESTAGIÁRIOS,

SENDO QUE A BOLSA ESTÁGIO SERÁ BASEADA NO SALÁRIO MíNIMO
NACIONAL E EM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS

SEMANAIS.

MES 24,00 to,oo%

TOTAL - taxa proposta de 10%
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ip - Serv ços de integração de Estagros Ltda-Êpp
cNpJ 12 622 708i0001_61
Rua pâÍana. 2865 _ C=p 8s810-010

I ! ' \,1\,,§,i anre conr br coordênâcao@aniê conl brINTEGRAÇao DE ione .1S 3039-3-t9I Cascave ,_pc

Disponibilizar a visualizaçáo e impressão do comprovante de pagamento na conta do êstagiário;
FerÍâmenta quê possibilitê o estagiário com login e senha registrar seu ponto eletrônico online, com
emissão de relatórios;
Abertura da oporlunidade de estágio online;
lmprêssão do Certificado de horas de estágio;
Visualização da documentaçáo do estagiário, digitalizados:
o TCE; Declaração de matrícula; CpF; RG; Comprovante de residência; Termos aditivos;

Comprovante de Pagamento.
Relatório em formato PDF, com os dados dos estagiários para divulgação no portal da transparência.

A CONTRATADA atenderá aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de responsabilidade civil; deverá
manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições
exigidas na t1.788/2OO8.

Validade do Orçamento: 60 dias.

Cascavel30/05/2022

ALEXAN DRE filtii'#?;fi *1,,*'

zoRNtrrA lli"*ftfu...,".,"",
Ross I :02 7a8 li::llíp,1::;;"-
400909 áH',ií,vfir1]1#ff8*

Alexandre Zornitta Rossi

Sócio Proprietário

-
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Ofício no 35612022 - NACOP-CtEE/pR

Ao
Município de Capanema
Estado do Paraná

Ref.: Cotação de Preços para Fins de Licitação

O presente documento tem validade de 60 dias.

Cordialmente,

Silmara Terezinha Silva Santos
Gerente da Divisão de Operações da Capital

Curitiba. 30 de maio de 2022

cqNTRO DE TNTEGRAÇÃO EMPRESA_ESCOLA DO PARANÁ _ CtEE/pR, pessoa
jurídica de direito privado, sem intuito lucrativo, de assistência social e utiliaade púúica,
inscrito no cNPJ/MF sob no 76.610.591/0001-80, com sede na Rua lvo Leão, no42, Alto da
Glória, em curitiba-PR, telefone (41 ) 3313-4300, vimos pelo presente maniÍestar interêsse
gT_oJg1g-cer nossos serviços de integração de estagiários, na forma do art. 5", da Lei nJ
1'1 788/08.

Para tanto, informamos que a taxa de adminiskaçào usual/áe 10% (d") poí cenlo). sobre
cada uma das bolsas-auxírio e obrigaçóes inerentes( repassadg/ 

'aos 
estagiários.

independentemente do nível escolar dos mesmos. \___,_,--_.
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'coÚ PROMÉÍI9IENÍO Cotyt A EDUCAçÁO, O iRABALHO Ê A C|DADAN|A."
R!a lvo Leáo, 42 -Atto da ctória - CuÍitiba/pR - CEp 80030-iB0

Fonesi4l 33134300
Sile vvlLLc!9eDLAU tt

fste do'i Lmento lo assilêdo d oitalmente por: LEÍclA DA stlva, cL\rRo Dt INTEGRÂ$o L[4eRESA EscoLA Do pARANA ctEL/pR. pad
veriflcar as assrnaturas acesse o irte hnps;//iamaraaecontratos.ãôÁ.6r7sisieÀãu) e utiiiiã o c|aç" oã3iiõÊeelis'rÉ):ãelosna_ooae,:rsz-csoo



h ( irt)tii.!



PROTOCOLO DE ASSINATURA 90002e

0 documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Câmara de Contratos. Para
verificar as assinaturas acesse o site https://ca maradecontratos.com. brlsistemav2 e utilize o código
abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para validação: 0238-DEBB-F9EE-2368-69A8-66A4-3157-CSDO

8063e016c4a bd3da4

Abaixo as pessoas que assinaram digitalmente este documento:

-LETÍCrA DA SILVA (104.566,039-64) em 3010512022 14:53:21 (Tipo de Assinatura: chave Direta)
-SILMAR TEREZTNHA DA srLvA Dos sANTos (896.117.309-00) [Assinou em nome de cENTRo DE
TNTEGMçÃO EMPRESA - ESCOLA OO pananÁ - crEE/pR (76.610.s9u0001-80)l em 30/05/2022 15:06:00
(Tipo de Assinatura: Chave Eletrônica)

t
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EDITÀL DD PREGÂO ELETRÔNICO NO 85/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N' 12712022
DATA DA REALTZAÇÃO: 27 t0st2022

HoRÁtuo D[ INicto DA DlspuTA: 27 t}stzozz às 08:30horas
LOCAL: PreÍeitura do Município rle Rcalcza - paraná

rvrr rv.ctr nr nllr slrovcrn n ntcn tlr is.gov.l.rr,,Acesso_Identificâdo,,

O MUNICiPIO DII REALtrZA, Estaclo do Palaná, inscrito no CNPJ sob n." 76.205.ó731000I -40, atravcs cla

Sectetalia de Adrninistlação, sediado à Rua Barão do Rio Blanco n' 3507 - Centro CÍvico - Realeza Paraná,

por jntermédio do Excclentíssinro Plefeito Municipal, Paulo Cezar Casaril, torna pirblica a realização de

procedir]eÍrto de Iicitação, na modalidade pREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MtrNOR pERCENTUAL

DE TAXA ADMINISTRATM POR ITEM, para atender'à solicitação da Secrctariâ Municipal dc

Administração objctivando a Contratação de agente de integlação especializado, confonne previsto na

Lei Federal n' 1 1.788/2008, parâ prcstação de scrviços de adrninistração de Prograrra dc Estágio para

atendcr o \4unicípio de Rcrlczr.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Aos 27 dias do mês de Maio de 2022, às 08:30h
INíCIO DA SESSÃO D[ DISPUTA DII pREÇOS: Aos 27 clias do rnês de Maio de 2022, às 08:30h
FORMALIZAÇÁO DE CONSULTAS: Irregão N" 8512022 - EI_ETRÔNICO
E-MAIL: licitacao2(rrlrealcza. pr..{ov. L)r

REFERÊNCIA DE TEMPo: HoIário de Br.asíIia DP

UASG: 987805 - PREFEITUR^ MUNICIPAL DE RIIALEZ^,/PR
Local da Sessâo Pública: y1y1y.gç!1pü5gq1qq4!ç1.11is. gov. t)r

O ce ame develá sel proccssado ejulgado em conformidade corr as clisposições deste Edital e seus Ancxos,
da Lei n" 10.520, de l7 dejulho de 2002, do Decreto lredelai n' 10.024, de 20 cle setembro cle 2019, da Lei
Complelnentar no 123, de l4 de dezerrbro de 2006, alteLada peJa Lei Complementat Fedclal n.o 147, de l4 de
agosto e legis lação couplemental apJicável e, no que coLrber, na Lei Federal n.' 8.666 de 2 I de j unho de 1 993.

É Plegoeila, destc Município, Diana Bambcrg, designa<ia pela Poltaria n" 6.19 912022 de 10 <lc Janeilo cle 2022,
publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná. É Plegoeira substituta, cleste Município, Claudia
Grezegozeski, designada pela Ponaria n" 6.399 de 10 de Janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial dos
Municípios do Paraná.

I DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
DA SESSÂO PÚBLICA

l.l - O recebilnento clas propostas, envio dos documentos de habilitação, abertlrra e disputa de preços, será
eXCluSiVamentepormeioeletrônico,noendeleço@.

1.2 - A abertura da sessão pública do PREGÁO ELETRÔNICO ocorrcrá em 27 de Maio às 08h30mill,

"t,
. ,,'l',,.lli .ll .lrl ulll..,, rone/íirx: 4.6 3543 - 1122
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EDITAL pe pnncÃo N" 8s/2022 PRoc['sso ltcttatÓnto N'72712022

MODALIDADE: PRECÀO PI-ETNÔNICO TIPO: MENOIT PERCDNTUAL DETAXA

ADMINIS'I'RA'f IVA POR ITEM

oBJE'IO: contratação de agente de integração especializado, confbrme previsto na Lci lrederal no

l1.7gg/2008, para plcstação cle serviços de adniinistração cic Pt'ogranra de Estágio para atender o

Município de Realeza.

ÀNEXO _ I

T'ermo de I{eferência

I]SPECIFICAÇÓES TÉCNICAS E CONDIÇÔES DE FOITNECIMENTO

oBS:HâvcndoqualquerdiscordânciaentreadescriçãodoCATMA,I'eâdo[ditàl,prevaleceráa
tlcscriçâo constante no Ildital.

valor máximo dâ licitação: Il$ 1.755.652,80 (Quiúcntos e Noventa Mil, c Sessenta I{eais).

Comprecndcndo o repâssc de bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiririos e a execução dos

serviços de administraçiro dc cstágios.

(*) valores previstos consiclerando o n[rmelo niédio cle 100 (cem) vâgas de estágio solicitar]os ile acordo

corl a uecessiclaclc clo MunicÍpio e prollot'cionais ao nÚttlet'o de holas tratralhadas, podendo csses

quantitativos variarer]] tanto parâ rnais ou para uenos, nos telmos estabelecidos pela Lei n" 8.666/93 de

25' o de linrite Lle actó5citllo ou suptcssão.

-O.iulgarnento se dará através da p[oposta de menor va]or percentual para a taxa adnr inistrativa cobÍada, tendo

corrrolirnitc o rnáxjno cle taxa ile 10% sobre o valor dc bolsa auxilio paga a cada estudante atuallner1le,

con'rpreendcndo o salhrio nlais artxilio tral'lsporte,

- Os serviços devctão ser lealizados de acordo com

requisitado pela secretaritr dc administlação.
as nccessidades do município, dcvendo scr

MUNIC PIO DE REALEZA
cNPJ 76,205.6?310Í10l',10

NOI\,IE DO PIIODI]TO / SERVIÇO

R$ 1.755.652,80

clr,ú,"t^ç,, d" 
"rllt*t" l-ra prestaçào cle setviços de

intelmcr.liação cle ootltlatos entrc o MuniÇípio cle lLcaleza

c cstudantcs tgSular[]entc nlatliculados em lnstituiçôcs

cle lrnsino Médio (regular e ll,l^ - IlducaÇão dc Jovcns

e Àrlultos), prollssiol'ralizantc de nível módio o superior

(graduaÇâo c pris-graduação), com tlcquência efetiva,

pãra Íins dc estítgios culliculates supervisionados,

possibilitarclo aos cstudantes a aplicação dc

conhecirlcntos tcórioos, práticos c o aperl'eiçoamento

lécnico-cultutal, ciel'ltillco e de relacionalnento humano,

Ç Fônê/fâx: 46 3543 - 1122

I

I1'DNI QUAT UNID }'I EDIÀ
VALOR
TOTAI,

1
l2 MES



MUNIC
CNPJ 70 205,ti71:0001",10

-O prograrna de estágio do Município de Realeza consiste na contração cle no máximo 100 estagiários.

- A carga horária dos estagiários será de 4 (quatro) ou 6 (seis) horas diárias, 5 (cinco) clias por semana,
totalizando 20 (vintc) ou 30 (trinta) holas sernanais, respcctivamente, que serão distrlbuídas nos
horários de luncionarnento dos locais de realização do estágio.

- o estágio observar'á o limite de um l (ano), pr.orrogável uma vez, por igual período, se assim convier
ao Município de Realeza e ao estagiário e desdc que mantida a condiçáo dé estu<lante, não podendo
estender-se por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de cstagiário por.taclor de deÍiciência,
conforme estabelecc a Lei n. I 1.788/2008.

- considerando a natureza do es1ágio a se. concedido pelo Município cle Realeza, bem como a carga
horária, os valores da bolsa-auxílio e do auxílio transporte serão os constantes no quaclro abaixo:

Níveis de Estágios Carga horária
diár'ia

Auxílio mensal emvale-
transporte(R$) Valor total tnensal da Bolsa

Nível Médio 4 horas R$ s0,14 R$ 533,26

Nívcl Médio 6 l.roras R$ s0,14 RS 799,93

Nível Supelior 4 horas RS 50,14 R$ 8s3,24

Nível Superior 6 holas R$ 50,14 R$ 1.279,90

- O-pagamento da bolsa é proporcional à carga horária mensal curnprida, tlecluziclas automaticamente
as Íàl1as não.justificadas.

- A licitante contratada dever'á indicar urra pessoa responsável, no Município de Realeza, para
atendimento dos estagiários e da Administração Municipil. O preposto deverai estar apto a esclarecer
as questões relacionadas aos serviços prcstados;

- O(s) agentes de Integração proponente(s) deverá(ão) olerecer os seguintes ser.viços:
a) A Receber os Íecursos do município e efetuar os pagamentos aos estagiários em ató dois (02)

dias úteis.
Administrar os contratos e a rescisão clos estagiários.
Fomecer lorrnulários para avaliação dos cstagiários.
conside.ar a taxa adrrinistrativa sobre o valor dc bolsa auxílio paga a cada estudante.
Avaliações semcsl.rais;
Capacitação técnica/Compoftamental dos cstagiários;
Garantia de transição ir,ediata dos estagiários que lazem parte do quadro alual clo Município
de Realeza/PR;
Convênio fiurado com instituições de Ensino, que comprovcln itloneidade;
Segu.o de vida co.tra acidcntes pessoais em lavor do estagiário, eletivado às expcnsas da
licitante contÍatâda, conr cobertura de 24 (vinte e quatro) horas/dia, explicitanclo o iúrmero da
apólice na qual o cstagiário estará inoluÍdo e o nome da companhia seguradora;
Dispon ibilização aos estagiários contlatados de rcembolso das rJespesas médicas decorrentcs
de acidentes pessoais em até 02 salários (mÍnimo nacional) rnediante comprovação através cle
notas e/ou recibos originais, aprcscntados crn no máximo 30 (tr.inta) dias;
A Iicitante contratada devcrá indicar rnrla pcssoa lesponsável, no Município dc Realeza, para
atcndimento dos estagiários e da Administração MLrnicipal;
Agilidade c prestcza no atendimcnto às demandas do Município;

b)
c)
d)
e)

0
c)

h)
i)

k)

D
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m) A licitante contratada não poclerá deixar cle fazcr o lcpasse das quantias devidas aos estagiários

oLr fazê-lo fora clo llrazo 1;rcvisto rro item 3 cla letra "i;" poclendo tal conduta ser reputada como

iurio Lgitimadoro da apticaçào <1as sanções previstas rleste.termo e na legislação aplicável;

, r ó ous;.nto ser.á el-etuado uiecliantc a apiesentação, pela licitante contratada, das faturas
' ;l;":;;;;,;'",;;;;;1,"àas pela folha de pagamento detalharla e pelos demais

docurncntos exigiaos pora 
"oirprovação 

de sua regutaridade perante a Adrninistração PÍblica;

") A i"t,,; consisá em um 6etaliramento de valores a sereln pagos, de fonla.a especificar os

montantes das bolsas de estágio, dos auxílios-transporte' berr como da taxa de administração

coresPondente;
p) ó;;;ã" estar incluídas no valor da taxa de administração todas as despesas relativas à plena

" 
"*."rçao 

am atividades relacionadas ao programa de estágio, inclusive as referentes ao seguro

de acidentes pessoais dos estagiários'

q) liouia.n"iuia emissão . u,,iíututu ao'Termos de Compromisso de Estágio dos candidatos

aprovados.
r) Fornecer certidões de tealizaçáo de Estágio

II - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

a) O servidor público rnunicipal inspecionará os seruiços e' a seguir' preencherá o Termo Circunstanciado'

mencionandoonú]lelodarequisiçâoaqualserefere.TaldocumentoconstituiÍácondiçãoparaa

efetivação do pagamento, conforme disposto neste edital'

b)Nahipótesedeconstataçãodeanomaliaquecomprorrretaautilizaçãoadequadadosserviçosobjetodeste

Edital,berncomoseconstatadodivelgênciaentreosserviçosofertadoseosfornecidos,osmesmosserão

lejeilados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art 76 da Lei Federal no' 8'666193 '

c)EcasoosserviçosnãoestejamdeacordocomasespeciÍicaçõesdeverásersubstituídonoprazomáximo

de cinco (05) dias, sob pena de refazer os mesmos, sem custo paÍa a Administraçâo Municipal'

d)orecebimentotrãoexcluiaresponsabilidadecivilnemético.profltssionalpelaperfeitaexecuçãodo

contrato, dentÍo dos lilnites estabelecidos pela lei ou pelo contÍâto'

e) O atlaso no fornecimento, sem justificativa aceita pela Administração Municipaf incorrerá em multa de

l% (ur, por cento) sobre o valor da Proposta por dia de ahaso'

0 licitânte que tomar-se vencedora do certame deverá indicar o endereço eletrônico (e-mail) para o

qual de serão ser enviados as solicitações de serviço'

g) O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, mas poderá ser prorrogado por iguais e

sucessivos perÍodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses, a critério da Administração e com vistas à

obtenção de preços e conclições mais vantâjosas, nos temos do artigo 57' inciso ll' da Lei n'o 8'666193 '

h) A fiscalização da execução do objeto deste Contrâto será feita pela CONTRATANTE' através de

proÍissionaisqualificados,tendocomoFiscalTitularoSenhorAldreidaSilvâ(Contato:(46)3543-1]l22

ou tecursoshumnos @tealeza.pr.gov .br) e como suplente a Seúora Elisangela Dal Bosco'

TodososmembrosdaComissãopoderãoserSubstituídosmediantePofiariâde

DesignaçãoemitidapeloPrefeitoMunicipal,devidamentecomunicadaàempresa

contratada.

'i
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EDTTAL DE pRrcÁo lrlornôNlco) No 03/2022
PRocESSo lrcrrarómo No os/2022

. DATA DA.REALtzaçÃo: tyozt2o2z
HORARIO DE INICIO DA DISPUTA: às 09:00 horas

LOCAL: Prefeitura do Município de Bom Sucesso do Sul- Paraná
wwwgov.br/comtrra§/pt-br "Acesso Identificado"

o MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL, Estâdo do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.o 80.874.100/0001-86, ah.avés
da Sec|etaria de Administlação, sediado à llua Candido Merlo n" 290 ccntro Bom sLrcesso clo Sul Palaná, por.
intemédio do Excelentíssimo Prefeito Mr.rnicipal, Sr'. Nilson Antonio Ireversani tolna pÍrblica a reâlização de
procedirnento dc licitação, na modalidadc pR.EGÃo ELETnÔNlco, do tipo MENoR pREço poR lrEM, para
atender à solicitaÇão do Departamento de Administração e Planêjamenlo vivando CONTRATO para â
Contratâção de empresa prestadora dê serviços para administração do programa de concessão de
vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos
cursos vínculados à estrutura do ensino médio, técnico e superior, público e particular, oficiais ou
reconhecidas pelo MEC, para o preenchimento do númêro de vagas de oportunidade de estágio
curricular supervisionado, em conformidade com a lei federal n'. 11.788, de 25 de setembro de 20Ó8,
conforme projetos anexos, confoÍme quantidades, especificações e condiÇÕes descritas no Termo de
Referência constante do Anexo I deste Edital.

DATA E HORA DA ÀBERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

l1 de fevereiro de 2022 às 09h00min

UASG: 989979 - PREFEITURÀ MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL/PR
Local da Sessão Pública:

O certame devcrá sel processado e julgado em conlolmidade corr as disposições dcstc Edital e seus Anexos, da Lei n"
10,520, cie l7 dejulhode2002, do Decteto I'edelal n"10.024,de20desetembrode2022,daLein"8.666,de2ldejLrnho
de 1993, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezernblo de 2006, altcrada pela Lei Cornplernentar Federal n." 147, de
14 de agosto de 2014, DccÍcto Fedelal n." 5,450/2005 c Decreto Federal n'5.504/2005, e legislação complementar
apiicável e, no que couber, na Lci Fedelal n." 8.666 de 21 de iunho dc I 993.

É Pregoeira, cleste MunicÍpio, Josiane Folle, designacla pcla Portalia no 23912021 de 15 de dezembro de 2021, publicada
no Diário Oficial dos M do Paraná Edição n." 2,112, de l6 de dczcrnbro de 2021.

DO DNCAMINHAMI'NTO DA PITOPOSTA. DOCUMENTOS DE IIABILITA
PÚBLICA

OI'DA

1.1. O lecebimento das propostas, envio clos docurnentos de habilitação, abedlrra c disputa de preços, ser'á
exclLlsivamente por meio cletrônioo, no cndeleço www.gov.br/conrnras/ot-br.

1.2. A âberturâ dâ sessão públicà (lo PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá ll de fevereiro de 2022 às
09h00min, no sitc www.gov.br/cornLrras/nt-br. nos tcrmos das condiçõcs dcscritas neste Edital.

DO OBJETO

Constitui objclo dçste PREGÃO MENoR PREÇO POR ITEM, a Contratação de emprcsa pr.estadora Íle ser.viços
para administração do programa de concessão de vagas de estágio remunerâdas a estudantes regularmentc
mâtriculados e com frequêucia cfetiya nos cursos vinculados à estrutura do ensino médio, técnico e superior,
público e particular, oficiais ou reconhecidas pelo MEC, para o preenchimento do número de vagas de
oportunidade de estágio curricular supervisionado, em conformidade com a lei federal na. 11.788, de 25 de
setembro de 2008, especificaçõcs e condições descritas no Termo de Referência constante (lo Anexo I deste
Edital.

2.1
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,t:"i.;ú MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

EsrADo »o PeRaruÁ

Eclital e selts Anexos poder'âo sel obtidos atfavós da lntelnel pelos endeleços elehônicos:

www.gov.br /coIIU)ras /pt-bl' e lvttrv'bolnsrtccssotlosul'Dr"gov'l»"

2.3 Em caso dc discordância existento entre as especilicações deste objeto descrito no Compras

Governamentais e as especiÍicaÇões constanles deste Edital, prevaleccrão as últimas.

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo

telefone n" (46) 3234'1135,

As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pelas Secretarias Municipais de

Obrás e Seruiços Urbanos, telefone no (46) 3234'1135.

S NO CRITÉRIO DI' .'ULCÀMENTO T' MODO DE DISPUTA

2.4

2.5

o criter.io clc julgamento ser'á o cle MENOR PREÇO l',On ITEM, atravós tlo percentual da taxa nráxima tle

atlminiitriçao Íixada enr 9,33olo (nove intciros c trintâ e trôs centésimos por cento) observando ainda que

â o pcrcenttlal devct'á ser somcnte com duas câsas dccimâis'

3.1 Scrá utilizado o rnodo dc clisputa ,,ABERTO", em que os licitantes apresentârão lances pÍlblicos e sttcessivos'

com prorlogações,

DA IMPUGNA O AO EDITAL I' DO PEDIDO DE ESCLÀI{ECIMI'N'IO

4.2

4.1 Qualquer pessoa, fÍsica ou-jurÍdica, é par.te legÍtima para solicitar esclarecimentos ou providências em' 
Àluçao uo'presente PREGÃO, ou aindà para iirpugnàr este Edital, desde que o faça com antecedência

de aie O3 1irêsy dias úteis, da data fixada para â abertura da sessão pública do certatne.

4.1.1 As impugnações ao Edital deveÉo ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em dias úteis, das 081t00

as t OtrOOl na nua Candido Merlo no290, cÉntro, Sàtor de Protocolo, Cenffo, Bom Sucesso do Sul, ou

encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico: pregoeit'o bss@hohnail.corn.

4.1.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

sobre a impugnação no prazo de até'02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da

impugnação.

4.1.3 A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da aberturâ do certame'

4.1.4 euando o acolhilrento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a formulação das

propostas, será designada nova data para a realizaçâo deste PREGAO'

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão set enviados ao Pregoeiro, até 03

1irêsy dias riteis anteriores à data designada para àbertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico

via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail: pregoeiro-bss@hohnail com'

4.2.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,_conlado da data

de'rec-ebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do

edital e dos anexos.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame'

4.3.1 A concessão de eíeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo

pregoeiro, nos autos do processo de licitâção.
4.3,2 As 

-respostas 
aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os

pafticipantes e a adtri in istração.

4.3
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EDITAL DE PREGÃO N'O3I2O22
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO O5I2O22
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO |TEM
oBJETo: constittri objeto clesre pregào o . MENOR pREÇo poR rrEM, a contratação de empresaprestadora de serviços para administração do programa de concessão de vagas de estágioremuneradas a estudantês regularmente matriculaidos e com trequcnci" árliiru nos cursosvinculados à estrutura do enslno médio, técnico e superior, puurico e iá*icutar, oficiais ourecon}ecidas pero MEC, para o preenchimênto do número'de vagas de ãóortunioade deestágio curricular supervisionado, em conformidade com a t;i fe;;;;t n;. ii.zsa, de 25 desetembro de 2008,.es pecificações e condições descritas no fermo ae Àeferãncia constantedo Anexo I deste Edital.

ANEXO - I

Termo de Referência
ESpECtFtCAÇÕES TÉCNtCAS E CONDIçÕES DE FORNECTMENTO

r- DESCRTÇÃo:
1 1. constituj objeto deste certame I{ENOR pREÇo poR rrEM, a contratação de emprêsa prestadorade serviços para administraÇão do programa de concessão de vagaj de estágio iemuneradas aêstudantes regularmente matriculàdo; e com Írequência efetiva nos cursos vinculados àestrutura do ensino médio, técnico e superior, público e partícular, oficiais ou reconhecidas peioMEC, para o preenchimento 

.do número de vagas de oportunidaáã 
-a" 

à=iãgio curricularsupervisionado, em conformidade com a rei fede-rar n". 11.7g8, ou iá aã 
"ãiànioro 

de 2008,especificações e condições descritas no Termo de Referência constante doAnexã Ideste Edital,,de acordo com as especificaçÕes técnicas adiante discriminaoas, caoenáó ao oupà,iâÃ"nto r,,1rni"iout,informar à comlssão se os piodutos oíertados atendem às exigências técnicas alvitradàs.
item Especificação Taxa administrativa

estimada
Custo total anual

estimado
1 uuÍrLralaçao oe emprêsa para a prestaÇão de

serviços de agente integrador de e;tágio.
vrsando a seleção e a administraÇão da
concessão dê estágjo nas dependências da
contratante, a estudantes regularmente
matriculados em cursos vinculados ã estrutura
do ensino médio, técnico e superior, público e
pafiicular, oficiais ou reconhecidas pelo l\,4EC.

R$ 297.1s1,32

OBS: Havendoqualquer discordância entre a descrição e unidade de medicla do CATMAT e a do Edital,prevalecerá a descrição e unidade de medida constánte no Edital.

oBS'r os lances serão ofeÍados pelo valor total do item (menor taxa de administração), com duâs casasdecimais.

os lances ofertados devem correspo.nder ao percentual que será utilizado como menor taxa de administração.Será considerada vencedora a Licitante que oíertar o menor valor, em reais, no sistema, valor este que
será convertido em pêrcentuar e que incidirá sobre o varor rursui á"totr.rr-àu p;s;;;;;; dos estagiárjoscorrespondendo à taxa de administraÇão, caso o rance seja registrado no pui";;i;;i;; 2%, deverá serlançado no sistema o varor de Rg 2,0ó, caso seja de í %, àêr"rã r"r rançado o vatôroá nc í ,00 e, assimpor diante.

Deverá ser considerado a Taxa administrativa estimada de 9,33%, não sendo possível registro valor superiora este, a ser calculado sobre o valor da bolsa auxilio,
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ValormáximoestimadodaIicitaçáoR$297'151,32(duzentosenoventaesetemilCentoecinquentaeum
reais e trinta e dols centavos)'

2. CONCEITUAÇÃO
Parafin! deste Projeto Básico, conceituam-se:

2.1. ESTÁ6to e ato eaucatiíã"eããàái rrpã*iii.nado., desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à

preparaÇáo parc o traoario piáJut'd o" educandos que esteiam írequentando o ensino regular em

instituiÇôes de ensino l]ü.i,jft;;;;;õãã p,ótiiio.rr de ânsino médio d-a educação especial e

dos anos finais oo 
"n.inTr'rnià,"ãn"üi 

nã moàariaade proÍissional da educaçào de jovens e adultos:

2.2. ESTÁGlo oBRlcAToRlo é aquele definido como tal no proieto do curso, cuja carga horária e

requisito para aprovaçáo e obtenÇáo do diploma;

2.3. AGENTES DE INTEGRAÇÃo são auxitiares no processo de aperfeiÇoamento do instituto do estágio,

mediante condiÇôes ,;;;;;;em instrumento jurídico apropriado, observada a legislação que

estabelece as norÍnas gerais de licitação

2.4 O valot da bolsa- auxílio a ser paga aos estagiários'

^í^+n,ô,nôh+À nrrmnrida nara fins do efetivo paqamento

2.5 - PRAZO,FORMA E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

2.5.1ApósassinadooContrato,aconlratadadeverálniciaraprestaÇãodeserviçosematé01(um)diaútil,
meJiante solicitação da Administração municipal'

2'5.2AexeouÇãodosserviçosSeráiniciadaimediatamenteaDósassinaturadocontratoadministrativo,
rendo duração o" sos it,#À"tá;;";;;;ü " 

cinco) dias. podendo ser prorrogado. a critério da

Administraçâo " 
aorn r'uni;n"ia da contratada. neste caso o valor da bolsa-auxílio poderá ser

reàlusiaoo tom base na variação do índice INPC dos últimos 12 (doze) meses'

3. OBJETIVOS
3,l.ProporcionaracornplemenlaçãoeducacionaIdealunos,medianteestágioparaaspráticasvoltadaS

à formaçào Prof issional:

3.2. Favorecer cenários apropriados à aplicação dos conhecimentos teóricos;

3'3.PropiciaraobtenÇãodeconhecimentosobreocontextoorganizacionalequestõeSSociaiS,
favorecendo uma compreensão mais ampla do papel da cidadania;

3,4. Dinamizar as alividades mediante a integração entre servidores pÚblicos e estagiários'

4. DAS CONDIçOes, pnazos E vlcÊNCIA CONTRATUAL

4.1 O período de vigência Jo.iãü"i."ra de 12 (doze) mêses, contados da assinatura do contrato,

poã"noo se, proiroguoo ãtràvás ae Termo de Aditamento conforme disposição legal.

5. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

considerando-se o controle da carga horária

será de:ôfêri\/ârÍ1ênle cumorida oara fins do
Valoí da bolsa auxlllo

estlmada
ITEIM

t
7
I
4

oEscRrÇÂo oo lrEM
QTDE, DE

VAGAS
HORAS
DrÁRtas

10 6 RS T.044 00

l\ 6 R$ 696,36
Eb AUIU Utr I\IVEI OUI LI\LVi\

:-c-- -^ô ,o^r,r r^.ã; 3 6 R$ 1.3S2,74
trn Au v uc rve v \ôsv,

FsrÁGlo DE NÍVEL lúÉDlo 5 4 R§ 770,48

5,11'ALein"11.788,de25desetembrode2008,emSeuArt.1"definequeEstágioéatoeducativo
escolar supeÍvisionrao, o.J"-nià]uiJo no 

"Ãoi"nt" 
ae trabalho, que visa à preparaÇão para o trabalho
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Planejamento c Gestão

EDITAL NúurRo 6s/2022 - pRpcÃo ut ntRôNtco - Mvp N' Bg.B74/2021

r. pnBÂnmulo
f.t. O UUNICÍpIO DE CANOAS (RS), por intermédio cla Secretaria Municipal de Planejamento e

Gestão (SMPG), Diretoria de Licitações e Cor.npras, torna público que realizarír licitação, plocessadcr
na rnoclalidacle PREGÃO ELETRÔNICO, com o critério de julgamento do tipo MENOR
PERCENTUAL DO LOTE, rlos tennos deste cdital e dc seus anexos, por n.reio cla utilização de
recursos de tecnologia da inÍbrnração - INTERNET. A prescnte licitação reger-se-h pela Lei federal
n' 10.520, de 17 de jrúho de 2002t Lei Complernentar Federal n' 123, de 14 de dezernbro de 2006;
Decreto Municipal n' 106, de 3 dc abril dc 2018; Dccrcto Fcdcral n" 10.02412019, cle 23 de setembro
de 2019; Decreto Municipal n' 171, dc 24 dc maio dc 2021 c legislação pertinentei subsidiariamente,
pela Lei Federal n' 8.666, de 21 dc junho de 1993; c pclas condições previstas neste Edital e seus

ânexos.

Í.2. Integram o presenrc cditaL os scguintes anexus.
Anexo I - Termo de referência.
Anexo II - Modelo de declaraçõcs relativas às exigôncias legais (An. 4", inciso VII, da Lei
l0.52012002,Inexistência de suspensão, irnpedimentos e/ou inicloneidade, Art. 7', XXXIII da CF/88
c do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666193 e Quadlo Societhrio)
Anexo III - Modelo de declaração de enquadramento no art. 3o, do § 4'da lei con.rplementar n" 123106,

Anexo IV - Formulário de dados da ernpresa;
Anexo V - Minuta de contrato.
Anexo VI - Modelo de Proposta Financcira.
2. DO OB.IETO
2.1, A presente licitação visa à Contratação de serviços para gesião e opcracionalização das atividades
de estágios desenvolvidas no ârnbito da Administração Direta do Município de Canoas, eu.t

conformidade con.r o Art. 5' da Lei Federal I 1 .78 8, de 25 de setemblo de 2008, para atender a demanda
da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Município de Canoas/RS. ConÍbrme
especificações e quantitativos estlbelecidos no Anexo I - Termo de Referência, que fará parte do Edital
colflo anexo.
3. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL
3.1. O Edital e seLls anexos poder'ão ser ob(idos nos slres th Prefeitura Municipal de Canoas:
ra,wrv.crnorrs. rs.g,r_v-[. linl< licitações e do Banrisul: .Wu{.prySdú!Ll$§!-Lço!]-b_L ou

uwrv-l2]-c-ciqu lrrrc!+!ri!!
4. DA REALIZAÇAO
4,1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por mcio da internct, mediante condições

de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através da utilização do aplicativo
"Licitações", do Portal Eletrônico do Banco do Estado do Rio Grande rlo Sul S/A, sendo os trabalhos
conduzidos pelo(a) pregoeiro(a), com o suporte de sua equipe de apoio, os quais, juntamente, com a

autoridade competente, formam o conjunto de operadores do sistema do Plegão Eletrônico.

Rua Cândido Machado,429, sala n'403,4'anclar, Centro - Cânoas - RS - 92010-270
TeleÍbne: (5i) 32363099 - www.canoas.rs.gov.br
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2. JUSTI['ICATIVÀ
O presente Ternro cle Rcfbr'ôncia fbi elabolado tendo cm vista a necessidade de se dar continuidade

aô pÍoglamâ cle Estágio da Adrninistração Direta da Prefeitura Municipal de Canoas, uma vez que

o Contlato n'318/2017. tcln o prazo de vigência ató 28 de dezetrbro de 2021 e considerando que a

Prcfeitura Municipal de Cnnoas possui hoje aproximaclarneute, 382 estagihrios. A Prefeitura

Municipal cle Cafloas, busca cottt o plograma cle estágios, proporcionar aos estudantes o

clcscnvolvirrento e aperÍ'eiçoanrcnto técuico, cultural e científico, por intermédio de ativicladcs

relacionaclas com a hrea de folrração, possibilitando a ampliação de conhecimentos teóricos cm

situações reais de tr-abalho. Considerauclo qr.le o estágio visa ao aprcndizado de competências

próprias da atividarle profissional e à cotltcxtualizâção ,curricular, objetivando o clesenvolvimento

do educando para a vida cidadã e para o trabalho, Il o ato educativo escolat'supervisionado,
descnvolvido no ar.nbiente de trabalho, tlue visa à preparação para o trabalho produtivo de

cstudantes. O cstágio integra o itinerr,'rdo formativo do estuclante e fâz pârte do projeto pedagógico

clo curso. Para tanto, faz-se necessário â contrataÇão dc uln agellte de integração especializado,

visando atender plcnamcnte a Lei Fedclal n' I 1.788 dc 25 de setembro de 2008.

Ilua Cânclido Machado, 2129, sala n' 403, 4'andar, Cetrtro - Cauoas - RS - 9201 0-270
Tclclone: (5 I) 32363099 - www.canoas.: s.gov.bt'

FEDERAL I1.788. DI1 25 DE SETEMIiRO Dt.2008.

l. oITJETO
Contl.atação de pessoa jurídica, para prestação cle serviços conlo agente tle integração do programa

de cstágios da Adrninistração Direta da Plefeitura Nh:nicipal, através de proccsso seletivo público,

1a nodalidade provâ on line, sendo aplicado duas vezes ao ano (aneirodezernbro). As duas provas

cleverão ser realizadas da seguintc nrlrleira: urnl provil no prittteiro scl.nestre e a seguncla plova no

segundo scmestre clo ano vigente, O ageute de integração intermediará a realização de estágios nio
obrigatórios de estudantcs vincula(los c com Íiequência ern instituições de ensino públicas e privaclas

dc nível rnéclio, técnico e superior, visando o desenvolvimento das atividacles colljuntas capazcs de

proporcionar a plena oper.acionalização da lei fedelal n" 1 1.788, de 25 de setembro de 2008, da lei

municipal 5.907 de 06 de de 2015 e o decreto n' 582 dc 30 de dezembro de 2016.

3. I)À QUÀLIFICAÇAO 'IE(]NICA
A CONTI{ATADA clcvcrír:

Apresental atestado de capacidadc técnica, emitido por pcssoajur'ídica de direito pÍrblico ou privado,

corn inclicação clo responsítvel técllico acotrrpalthado pol certiclão de inscrição na entidade
profissional conrpetente, complovanclo clue na data prevista parâ entrega da proposta, exccutotl
scrvrço(s) cornpatível (eis) conr o olrjeto: gestão de contlatos de estágio c aplicaçãro de ptova on line
etlt processo scletivo público, - Apresental declaração formal cln que se colnpromete a providenciar

urra uniclade adnrinislrativâ no Município, no período máxirro de 30 (Í-inta) dias após a assinatura

do Corltrato.

O DE JULGAMENTO
julgar.ncuto cla proposta scrír cle nlenor percentual aprcsentado col1]o tâxa de

cuio percelltual máxilno aceitável será de 4.060/o sobÍe o valor das bolsas auxílio
O critério

ANEXO I. TERMO DE RE,}'ERÊ,NCIA
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intertnediadas pelo agente integrador. Na taxa de adnrinistração ofertada clevcrão estar incluídos
todos os impostos, taxas e demais encargos/despcsas nccessários ao pleno atendimento do objeto do
contrato, bem como o seguro contra acidentes pessoais em favor de cada estagiário previsto no inciso
IV. Art, 9'cla Lci Fcdcral 11.788/2008.
5. OBRIGACOES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA corrpromete-se a:

I - proporcionar condições para a boa execução do Contratoi
II - relacionar-se com as institr.rições de ensino e com elas celebrar convênios específicos, contendo
as condições exigidas para a caracterização e definição dos estágios tle seus alunos; Na hipótese de
a Unidade Concedente de Ijstígio selecionar pala o Programa de Estágios estudante de Instituição
de Ensino que não possua convênio corn o Agente cle Integração, este deverá entrar erl contato corl]
a Instituição e pfotocolar pedido de convênio no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados clo

requerimento da Unidade Conccderlte de Esti'rgio. Caso a Instituição de Ensino não aceite firmar o
convênio, o Agente de Integração deverá cornunicar o fato à Unidacle Concedente de Estágio
imediatameute.
III - informal o MunicÍpio das condições mencionadas, inciso II c dcfrnidas pclas instituições de
ensino;
IV- obter do Município a quantificação das oportunidades de estágios possíveis de scrcm
concedidas, com a identificação clos níveis de ensino e respectivos culsos;
V - rcalizar a divulgação de edital com as vagas de estágio em seu site na internet, apresentando os

rcquisitos de cada vagii, remuneração e forma rle seleção, alérn tle outras inforn.rações pertinentes,
confonne inÍbrmado previamente pelas Unidades Concedentes, sem prejuízo da utilização de outros
meios de cornunicaç1o junto às Instituições de Ensino e redes sociuis
VI- promover o ajuste das condiçõcs de estágio, dcfinidas pcla instituição de ensino, com as

condições e disponibilidades clo Município;
VII - firmar contratos dc cstágios somenle com estudarntes que prccncham os seguintes requisitos:
a) se estudante de nível médio, cstar frequentando plenamente as aulas e possuir idade igual ou
superior a 16 (dezesseis) anos;
b) se estudan[es de nível técnico, estar matriculado, no mínimo 1 fuma) disciplina (ou cquivalente);
c) se estudante de nível superior, estar matriculado, no mínirno 4 (quatro) créclitos (ou ecluivalente),
VIII - receber os estLId:intes encaminhados pela contl'rtante, dando ciência das conclições do est/rgio;
IX - o Terlno de Compror.risso de Estágio e Temos Aditivos devern ser conl'eccionados e impressos
pelo Agente de Integraçío, que fará o acornpanhamento até ser assinado e validado pela instituição
cle ensino. Ter a opção de Assinatura Eletrônica rlos contratos de estágio e termos aditivos.
X - prcparar toda a clocumentação lcgal rcfsrsnte ao estágio, bern cortto eÍ'ctivar o respectivo seguro
contra acidsntes pessoais em favor dos cstudantes estagiários que realizam atividades junto ao

N{unicípio, em clecorrência tlesse Contrato;
XI - a Contratada deveri'r disponibilizar unr luncionár'io do scu quadro para prestar atel'rdimento e

suporte in loco na estllrtur-â da i,'u-ea de gestão de pessoas da prefeitura municipal. Essa medida visl
atender aos servidores da área pessoal e demais secretarias, assirn como os estagiários da prefeitura
rnunicipal, operando siste:na próprio do agente integrador com a finalidade de apoiar, agilizar e

dinamizar todos os processos de validação para a contratação do estagiário junto à prefeitura, com
o exclusiva de 4 horas di/rrias. total de 20 horas semanais in loco na prefeitura uuni
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ÍÍ - ..t"t-1"*iiscritório n6 nTunicípio para atcnder as dcmandas dos estagiários, com lto I.níntnto

05 coliLboradores lcgistlados, cornprovação mediante registro em carteira de trabalho (físico ou

cligital) com Iotação nessc escritório domiciliado no tnunicípio,

XIII - realizar Processo Scletivo Púbtico para ingresso de estagiários através da apiicação de prova

01 linc, bem como criar, gcrenciat e manter atualizado o banco de dados de canclidatos a vagas rle

cst/tgio, visando à atualização rnensal tla Lista de ClassiÍlcação relativa ao Proccsso Seletivo

Púrblico.
XIV - Realizrr a tlivulgação tla lisra de cla.si[icados e de prazo para everlluris recttrsos cln seu siÍc

na internet, bem como o resultâdo tlnal dos proce§sos seletivos

XV - oÍerecer ulna plataÍ'orma via web que deverá possibilitar qlre o esttldante efetue o seu cadastro

e crie um pe;fil, com senha, pâra o acesso pessoal e individualizado ao portal, preferencialmente por

meio do númcro do CPF, Essa plataÍbrma deverá permitil atualizaião de cadastro, iupressão de

docu6eltos relativos ao estágio, em espccial, os demonstrativos dc pagamento (rnensais e anuais) e

as rleclarações cle rcalização cle cstágio, bem colno plocedimentos para recuperação e/<lu redetinição

de senha cle acesso. .r\ platatbrma deverá pcrmitir também a itnpressão do Relâtório dc Avaliaçâo

cle Estágio, cleviclarrcnte preenchido com os dados do estagiário, da Unidade Concedentc de Estágiô.

do sLrpc[visor e cla Instituição de Ensino.
XVI - efetuar o pagatneuto de Bolsa Auxílio rnensal aos est[dantcs cstagiários q]"le tiveram suas

eÍetiviclades deÍ'elirlo pelo Municfuio até o décin.ro dra útil do mês.

XVII - lornccer forntulário:to Município para llue este pÍeencha tetmo de realização dc estágio com

inclicaçío t'esunridl clas atividades desettvolvidas, dos períoclos e da avtliação de dcsempenho, por

ocasiiro clo desligatlento do estagiár'io;
XVIII - entregar'âos estudalltcs os respectivos certificaclos dc lealização dc estítgios;

XIX - cmitir fatura relêrente ao pagalnento dos estagiários;

XX - qnitir conrprovante cle devolução, quando for necessário rcalizar r devolução para o tnunicípio

de Canoas, de valores pagos a maior, aos estagiários;

XXI - a contratadâ devcr'á disponibilizar zrcesso em scu portal para ilnportação cle rlados para

informativo do pot tal cla h anspat ência, ondc deve constar norne colrpleto do estagiário, vigência do

contrato, valor de bolsa auxílio c setor de está8io.

XXII - a coutl atada devcrír disponibilizar dispositivo a"rtomatizado de folha cle pagalnentos, com

funções para importar e exportal planilhas para a geração da folha de pagarnentos dos cstagiários da

prel'eitura municipal,
XXIII - corrtlolar e elaborar a folha de pagamcl']to da bolsa-auxÍlio e altxílio transporte Llos

estagiários, os quais ficarão inteiramente sob a responsabilidade da CONTRATADA.
XXIV- possibilidade de realizal o Acontpanhaurento do Estírgio pot ueio do precnchimento dc

lelatório diletamente no Portal do Agente de IntegraÇão (Estagiário, Supervisor do Estágio na

Plel'eitura Municil:al e Oricntador tlo estágio da Institttição de Enstuo

5.1. ESTAG OS.IA CONTI{ATADOS
O agcntc dc integraçiro vencedor deverír tlal continuidade aos estíIgios dos estuclalltes que tenham

contrato vigentc com a administração direta do muuicípio, de forura a evital rcdução no quadto dc

cstagiririos eln lazaro clc eventual úoca de cmpresa contratada. C:rso o estudrulte quc tenl]a contrato

vigentc cour a adrninistração clireta do mnnicípio, csteja rnatriculado em Listitttição de Ensino rtio
convcniada conr a emplesa venceclora clo pregão, dcverá a partir cla data da assinatura do colltrato,
formalizar imediatamcntc, o convênio cont ar ittstituição de eusino a que

6. OBRIGACOES DO CON'I'RA'I'ANI'E
Rua Cânclido Machado,429, sala no 403, 4'andar', Centro - Catroas - l{S 92010-270

Telefone: (5 l) 32363099 - www.canoas.t s.gov.br
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O Município comprornete-se a:

I - proporcionar condições para a boa cxecução do Contratol
II - identificar e quantificar as oportuniclades de estágios a scrcm concedidas;
III - formalizar as oportunidades de cstágio, concilianclo, cm conjunto com a CONTRATADA, suas

condições/disponibiliclacles com rs condições dadas pela instituição dc cnsino;
IV - encarninhar os candidatos aprovados no processo seletivo público, com informações dos
mesmos e instruções de lotação, valor de bolsa auxílio e dados de supervisor de estágio para
forn.ralização dg contratos a serern emitidos pcla CONTRATADA;
V - celebrar cor.n os estudantes os respectivos termos de compronrisso de estágio, conr a

in(erveniência obrigatória da instituição tle ensino, bem como fiscalizar, sc as atividacles
desenvolvidas são compatíveis com as descritas no leielido ter-mo;
VI - acompanhar, supervisionar e avalierr a realizaçiro dos estítgios, Íbrnecendo, quaudo fbr o caso,
dados à instituição de ensino, diretamente ou por meio da CONTRATADA;
VII - inÍbrmar', r.nsnsalnrsnte, à CONTITATADA sobre a frecluência dos alunos nas atividades de
estágios;
VIII - transfcrir à CONTRATADA, o valor global da importância correspondente à Bolsa Auxílio
Estágio, por cstagiários. Ser:'r acrescido o valor unitár'io da taxa de administração mensâlmentc,
quantia esta paga dirctamente à CoNTRATADA, até o dia 10 (dez) do mês snbscquente a quc a

rnesma se refelir;
IX - exigir recibo da CONTRATADA leferente ao pag^mellto dos estagiários;
X - indicar Ser"ridor do Município, com formação ou experiência profissional na área de
conhecimento desenvolvida pelo estagiírio, para ser o supelvisor respons/rvel pela fiscalização do
estágio, nos termos do art. 9, inciso III, da Lci n" 1 1.788, de 2008, dando vislos nos relatórios das

atividades:
XI * solicitar, quando necessário, o desligarrento ou sr.rbstitr.rição do cstagiário;
XII- efetuar controle de assiduidade do estagiário;
XIII - preencher ternlo de realização do estágio com indicação resurrida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e dr avaliação de desenrpenho, por ocasião do desligamento do
estagiário;
XIV - manter, sempre à disposição, os documentos que complovam a relação de esthgio;
XV - enviar à instituição de ensino, por intenlédio da CONTRATADA, corn periodicidade rlínirnc
de 6 (seis) meses, relatório de atividadss con.r vista obligatória ao estagiário.
XVI - encaminhar à CONTRATADA relatório com as inÍbrmações de pagamento de todos os

estaciários da orefeitura rnunicinal ató o dia 25 cle cada n'r

7. DO VENCTMENTO E RENOVAÇAO DO CONTRATO DB, ESTAGTO
Faltando 20 (vinte) dias para o vencimento do contrato tle estágio, o estagiário deverá apreser'rtar a

documentação referente à renovação a CONTRATADA, rendo este 5 (cinco) dias para emitilo. O
estagiírrio deverá encaminhar o contrato renovado à CONTRATADA, devidamente assinado pela

institr.rição de ensino, até o limite de término do contrato anterior. Os estagiários qr,re não respeitarem
o plazo serão consiclerados desligados, em caráter clcfinitivo, do Município. Para fins de renovaçào
contratr.lal, será exigida aprovação nrínima dc:
a) 1007o (cerr por cento) para os estagiários dc cnsino médio;
b) Ao menos unra clisciplina (ou cquivalcntc) para estagiírio de nível técnico;
c) 4 (quatro) créditos on equivalente para os estagiários de nível superior. Caberr'r às partes

conveniadas obscrvar os limitcs dc duraÇão dos estágios, observado o disposto na Lei Federal n'
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-f f .lSSJeJÓgS. A CONÍiiAf,q.»a será rcsponsável por avisar o estagiário sobre a rcnovação clo

contrâb, 1ão podendo o estagiário se omitir de sua obrigação de providenciar a lônovâção, ncm

poclendo utilizar o algumento de clue não foi devidarnente comunicado pela contratada para pleitear

rggf §sqlq-L!Lo-!M9---
8. DO VALOI{ DA BOI,SA AUXILIO

O estagiário recebcrá, no caso cle estágio não-obrigatório, uma bolsa-auxílio no valor correspondente

.ro esutbclccido pitril stlit udtcgoliÍ1. cottfottne tlbcl:r Irbaixo:

icu,,.n 

-l-v"r"/É;* 

[zor, T zst' 

-I:ttt,'--fFn'irro MediorTccnico R$5.29 R$ 465,81 RS 582,27 Its 6c)8.72

ir*.,çLLC_l_rgsol-s _l_ns s1:.+r J3q 66s§-'l ns:2s.rs
I s,,,)",iílã,,, a-l-n-tz :: 

-l 
Hs o:sr,t, i rrt zq+56 n$, q5]J2 

|

-ffi.,.-,.'-^ j, 
7ó rcnrcsrrc I i.súl -!§frz., L |Bs-lqszl I 3If L1!!, --]

O *rlo.-horn a ser atribuído a cada categoria, pala Íins de chlculo da bolsa-auxílio, ter'á como base

dc cá1culo 22 (vinre e dois) clias lixos por mês, confort1le Art, 10' do Decreto 5 82, cle 30 de clezembro

ile 2016. A bolsa auxílio serzi rea.justada anualmente no môs de jaueiro, leferentc ao IPCA clo alo
arlteriol.
oc. Do vN,oR oo,tuxÍr,r«l TITANSPORTD
Será jcviilo, no cicscmpenho clo estágio não cunicular, por dia de cstágio, auxílio transportc no valor

cle RÍi 4,80 (rluatro reais e oitenta celltavos). No período de férias escolares e recesso escolar, a

prefeitura municipal man(er'á os pagamentos com o tnesnlo valor dos dias estagiados.

10. DA JORNADA DE ÀTIVIDADI'
A jornaila cle ativiclade poderíi contenrplar o míuinro de 4 (quatro) e o ntítxitrto de 6 (seis) horas

cliárias, para todos os estágios realizados, excetuando-se os casos autorizados pelo Município.
obscrvando-sc o li[rite estabclecido pela Lei Fedelal n" 11.788, dc 2008. O estágio não poderá

excccier 2 (clois) anos, exceto quárndo se tlatar de estagiário portaclor clc deficiência, desde qlre estcjr

clcvirlaurente matriculado cm institr.rição tle ensino, no uivel méclio, técttico ou superior. E

asscgnr.ado ao cstagiíu io, setrprc que o estltgio tenha tluração igual ou st4:lerior a I (unl) ano, pcríodo

clc recesso de 30 (triutâ) clias, a ser gozarlo prefercnciahrelte (lLlr'ârltc suas férias, podeldo ser

proporcioual, l'los casos d" o estirglq t"r du,ação i,rf..
11. DO VINCULO
Os esLagiários naro tclão, parar quaisquer efeitos,
converiaclas, de acordo cour a Lei n" I 1.788/2008.

víncr.r'lo empregatício com as partes aqui

12. D^ DOTAÇAO OIiÇAMIINTÀI{IÀ
Servirão para o presellte Coutrato dotações orçamenthrias pr(rprias para a execução do objeto destc

Contrato. Quanclo se tlalar clc verba vinculada à dernanda exttaordinária, poderá scr utilizada
dotação cspecílica llar'â cstc finr, desde tlue autorizetcla pelo Município.
13. DA FISCALTZÀÇÀO
A fiscalização do presentc contrato será clcsignada pela Secletaria Municipal dc Planejamento e

Gestão. após a assinatrtta do contrato, er1l atendinlento ao l)ecreto 19612018.

14. DA VIGÊNCIA
O presente Coutrato ter/r vigência a partir da data de sua assinatula, pot ttm períoclo de 12 (doze)

meses. podcnclo ser prorrogado por iguais e sucessivos pcríodos até o linrite de 5 (ciqcql491
I5. VALOITES MAXINIOS ACEIT,,\VEIS
A corltlataÇão clos sclviços se clará sob o regiure de empreitacla por preço utúti{rio:

Rua Cârrilido Machado, 429, sala n' 403, 4'anclar, CentÍo - Canoas - IlS - 92010-270
Tclelone: (51) 32363099 - www.ciuroas.t s.gov.br
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Especificação

Contratação de Serviços para gestão e
operacionalização das atividades de cstágios
desenvolvidas no ântbito da Administração Dircta
do Município de Canoas, ern conformidade cor.n o
Art. 5'cla Lei Fedcral I 1.788, de 25 de setembro de
2008.

R$ 4,06 %

Â*seesor T*{nieouttt**;g,*,_tTI
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acü045
âdh@opànêmà.pr.9ov.br âdnr@(aprn.hà,pr,gôv.br

Pini

o Munlcrpro d! c,râr..ma/pR. Àa ccoNrRÀr4çÀo DE
À6 ENTES DE INTECRTCAO/ ESTAOúRIOS.
Pe,ã i3ioi p.9o a 3uÂ senrit.zô r nos íom.c.r orçm.nto,
s.su. cn anêxo a Bolicilâçôo dc o4dm.nto, por scnlit.à, r{agln^R, DÀT R E c RrMBrti ou
oindâ 

^Aalll 
lURÀ DIOII^!

a. porív.l r.tomrr o m.lúo lor ô.brtl.
Favor ob§lNs at.nhonÍs o dlrcritlvo e demsl6 .sereristlcâs do orçer.nto.
Maior.s c&la!.clfr..td podrrÀo râÍ soliciladN por .à1. ê-hâil ou p.tos corrdiN d.scilos

Q!olqu.r düvlda, *rsmor à dhpô!lçÀo.

s.cr.(Ária Munioipal dê 
^dminishoçÀo.D(.6.e30/202r

146) 3ss2-r321 (46) s9el4-0s3s

í9úãdr-húr, r0 dem.io dÊr0r209109

looÍd!n&io@ânhaombÍ
ORçÁMTNÍO PÀiÀ CONTRÀTÀÇÀO DE ÂCENT€S OT

oRçaMf Nro $rÁctÁRoskkY

*gundlhÍi 30drm.iod.2022 09 r0

Th. o. g,hal n.§§âgr was rc.v?d at Mon, 
'o 

Mây 2022 09 o3:.0 oloorom
r.tq rl.t.60.r37 dynon,c.Àf,Fêm.r.com.br Ít37 á0 2lr 2,131 In,sy b. Ío,s.dl

--,Th. Íollôvins ador.s!.s hâd su(.ríul d.tle.r, norificariôr€ -----
\ood.racaosnk..ôm.b,> t,.rey.d b notr.Ds\-âuú. Ís,t ,

-..-Í'on.cripr or..r.lôn ÍôDôw r... rrlâ).d, !xp.(no
Íúihr noLlficait.ns

ãdm@«p.i€mà,pr,qov:br ádm@.ápan.niá.pr.qov bÍ

R.:oiçaMrNro PARA CON',ÍMr^qÀô D€ rGENlrS oÉ oÀ(^urNro P^R^coNÍRÀIaçÃo Dr a6rNrIs ôE

oRçÀirtNIo tsra6dRrôsr q

Pdc irJ.: 
^lr

En 2022-05-30 09:03i adm@bâpan.nô,pr,sov.br.!s.vcur

> o M unl.rpto dc cápân. mr/ PR I I tara rcálr4ndo novs Li.iraçÀo para
> cconrralrÇào d. Ágêít.á d. In1.gr6çÁo/Estâgiárld,

> P&e lrtÕ, lcço a.ua s.ntll.a. nor fôm.c.r orcú.nro.

> S.gu..m lrcYo a rch.lrÀçáod
> DATAR E CÀRIMBÁR OU AINdAASSINATURA DIOITAL,

> se porJvcl rctomâ, o n.Êmo pôr ..Edl.

> Favor obscísr alcnlàn.nL 0 d?tcririvo . d.ooi. caractêrtrtlcff do

, Àr8toÍúrscl,kcim.ntor podcrÀo i.rtoltcirrd.. pô, ..r. Fha ou
, p.rot conrstor d.8crlro. âbauo,

, Quálqu.r dúüdÀ, êlránoú ÀdilpÕslqÀo.

> s.cEriria l,lunicipal de Âdmini.úaÇáo.

> Í4613552-1321 Í46) 99914,0535

o Municipiodc câpan.ma/PRc ará r.slüando nôvâ Licltaeáo paÍa ccoN'rR rÀç,{o DE
AOENTE§ DE INÍEORÁçÀO/ESTÀOIÁRIOS.
Para hrô, p.çô â suo Bênul.zá.
s.8u. .n an*. a 3ôli.tt!qÁô d. óÍç,h.nro, po. 8.orit.a, 

^aat ^R, 
D^TrR I c^x[íBrri ou

alndaÁ8Elr{^tut DI6!T L.
§. Doí.lr.l r.t.mr o m..eo ,or ..D.ll,
Fovor ob!.arr otcnl@cnl. o d.Bcntivo. d.mais caracl.ístloa. do orçân.nto.
Málor6 .sclar.cim.ntos pod.ráo !.!§oll.lrâdtu por 4r..-mâilon p.lôà6nrâtô§ dês.ruos

Quslquc! dúvida, csimm À dl3Poâiçáô.

*!ã,
s.cr. tôía M unr.rpâ I dê Ádminishaçdo.

Dêc.6e3o/202r
1461 3552'r32r 146) 99914-053s



itüda'o
àdm@.ãpàiêmâ.Pr'qóv.br

t"*e,. o*çeurrto reRÀ counerÁ(Áo ot À6tNrls oE

ddá 3urÀiào rh Úrúlo 00l2rift

A 3uâ hónstdón lol.trt.quó dot!.gulnr's d6tlndtáíG:

eê!s&--!En lrli!ÔÔho'iürl.«m

À$UNIO: ORçA EMO P^M COIIÍRÁTAçÃO DE ÂCENTES OE IMEGMçÃO/ESTÀGIÀR]OS

àdm@.àFânên,â Pr.9ov.br

,.guid*r.1,!, 30 d. m.io d. ,0r2 09 03

OFCÀMINTO PARA'ONIMÍAçÀO D! AGEN]ÉS DE

oRÇÁMlNTo ÊSTAG ÀB OS NÍ

ã,ülíi-r"a. c*-.-*pn " 
snccoNTRÁTAçÁo DL

ÀoENÍEÉ DE INTEoR^çÀo/ ESr^c úRlos.
nó! Íorí'ccr o(dm'ntD'

iiãililã,'ài j *rir..a" * oÍ!om(n'o pc' srít 'zo ^§a*^i' 
D^r R E crrRrMÊ^R ou

srndâ Áa6ltl^tÚn.À Dloll L.
ã. rôrrlr.lFtoúmo E..ro por. r.ll
.iíi.ri.*"',r-,*",- 

" 
a;iiruvo. d.mao cúadenBLcaá do ôrçúenrô'

iririii:iJir".""r;;i." p.a*ao !.r soricir.dos púr Bt. .-nal ou pdos contaros d'!!rito3

Quálquer dúvida, ..1ámG À dhpGlçÀo

LuoiúoZánon
sêcr. tdria Mu n lcipál d. 

^dm 
lnl.t!ÇÀo.

D.c.6.e30/2o21
146)3ss2-132' 146)9ssl4-053s

adn @.à p. hêmà.fi.q ov br

MoN@h,ü.Mr2.ôh.ulid)

.o ó' Mo. ro Miv 2ol209:03 '2t ol00Íom
iiá ii5.r,ô.iáz ov;'-" *p.,".,.!om b'rr37 60 )r3 2r3r rháv b' Ío'scdr

.-- Th. Íolloe 
'íq 

dddrrlr! hod lucc^r!tuld.hv'rvnorlíl'dllÕr3--_

--- Trmscrlpt ôr à.lrion íôllo*s -'-_ <llclrscâqoc'h'c ors bÊ' ' Elav'd; dp'ci !o íúíhtr

rdm@.!p!íêma.pr.rov.br

ORçÁMÉNIO PÁM CONTMTÁçÃO DT A6ENTS D€

oRcaM tNÍo I sra6rÁRos nn

ófi"i,lil," 
". 

c*,*-vpn.dárâ,rar,ând. no!a L!.râçào D''a ccoNr*raÇÁo DP

ÀOENTE§ DE INTEGRÀCÁO/ESÍAOIÀRIOS.
Psralãro, p?(o s !uo s.nrll.zs.
i.*l:i,i !";,", ".ri."ra. 

a. o^m.n,o, pô, s.n,rr.á. 
^aÊrI'Âi, 

D^T^R E cÀÀMB^i 'u
álnda ÀaBln tÚRÀ DI6IT L
.. !o..lv.l r.tÕh.' o mliEo Dor..Et,l
r.*. "t*-o. 

o.na-r+. 
" 

a.
r'r.iã'* i*t*-t*.r* p"a*a u p'rõscontard d'scrrtog

Oualquer dLivldâ, t úror ÀdbpGlçÁo

s eôiêlÁ.IÃ Mú.Iôipal dé adnhkt.açdo.
Dcc. 6.934 l2o2t

(46) 3ss2-132r 146) eeer4 0s3s



,/l0vpl.7
àdh@.apan.hà.Fr.!ov.br

,suidr r.6 30 d. mâ o d. r02? 0e I

debrl triaàêro*mrfturooor0.in

Th. ofu'nrlfrcloas. uâs r.«ivcd sr Mon JO Vây ro22 09 tr rs.OJOo Írôh
r3s 211.60l3?djTsmi.onp nd.om bl ll3?.60.2.J 2,31rmav b. Íórs.dl

. ...Tn. ÍôllNhrE addr..r.. had.uc.....utd.hv.ry norit(suonr __-
r!oordrna.âqú!.1'r..orsbr, (r..ay.d ro non-DsN.si!âr. m&hí

-..- Trnrcrlpr o, !rrs'on Íôltows -.-. r.onrdàns,sún,.rn.. ors
Íuíh.r noúâcethnE

o iluni.rplo d. capm.B4PR ..rarÁ r.slzedo nova ucitaçáo para ccoNTRATÁÇÁo DE
ÂCENTES DE INTECRÂçÁO/ESTÂCúRIOS.
Pârs kto, p.9o a lua s.nlihza r nos forn.o.r orçâúlhto.
s.su. .n ân.xo o coliúitô!Ào d. orçÃm.nlú, ÊoÍ s.nritsá, 

^salnrrR, 
DAr R E cáErMB/rR ou

oindaÂs8Dl ÍlrR DIOn L.
s. l.rrll.l !.tôhÚ o D..no,o!..É.t1.
Favo! ob§eNarâtànrú.nr. o deÉ$ltlvo e d. h ats .úacGrisücâr do orçmcnto.
Mooi.s ú- lâ' r,r.d@ pd áo !d outi. ndoos por .dc ..mot ou pd; onoh! dB" .ros

Quolqu.r dúvldd, ôstâmÕs à dl.Dorlcáo.

6.u!êrÁrio Muniojpal dê Adminhrogáo,
D.c_6_e3ol2a2t

i46) 3552-r32t i46) 99er4.os3s

sguídlhür 30 dá miio d.2022 09 1l

ÕÂÇÀM TNIO PÀM CONTMIÁçÀO O! AC Í N Ít5 OE

ÔRcÁMENro !sTAGrairos í

.dh@.ipãna6..Ff .qov.br

€Ntlg[:ORç^MENIOPA[^'ONÍRATAÇÁO DEÂCENTÍS DÉ

derikr( Âi.Yô rí rirdo óôr r Á ri

r.ri. 
' 

dr sívà < .n . .irv.!}d.rpr.órq hD

ÉNc:oRçaMrNro PARÁ coNruÍÀçÁo Dr 
^crNtrs 

D€

Á .ua mon.agon lol 6nÍoguo .o. úo{úthto. .Iorínôiárto.:

Àsunlo] oRgITEÀÍo PÀ,Iu coMTMTAçÃo DE ÁGENrEs D€ IIlÍEGRÁdo/EíÀGIÁR,os
§.au. o( rmânto dô crEE.PÂ @mo $rt.rrádo

&rd(ôn o. .onhro, .m d rc d. d úvrd- Í.o r dkpo,tção.

ó[i PúbrG. NÀcoP

i .ri <iprúdr.niJm d @n€erors bâ

aíu orENc ôÊcÀMiNropÀRÀ.o{rÂar^çÀô

(iã, ,,,^.,,, i iiir*;^,.".^,



ffã,,,,', i,iiil;lf.,,..^,

o;;;,i@-pám'".p,s", b'íd"'@6p Eí' pÍ róv.bD

aíyrÀdo *s!idr htã,rodê órrÔdc 10))09'11
!,r:.ÊE/pR. oEtôn: <d ràrodâ@.l..prÓÍ3 bh
;:.i;;:;;i^ü;;;;;^i;'i;^i;iÁo r;t ÀGEN-Es ot'À-!GÊÀqÃo,r \racrÁqo!

31Í,llll... "..,,,..-.,*.!tdrá '.oh7o.do 
no\o La âçóo p, d ccoNT*ol ÂqÀo DE

^.ÊNÍEi 
DE NrÉaRle^o/Esr^GúRlos'

.Li,,: .- Íi,.," i -ri.*.l" + d ç!m.1iü por s.' r 
'rr 

z'. 
^ssrnÀR, 

DÁr^R E c^RIÀrB^i ou

.r;. 
^ssln^ruR 

DIoIr^!.
d. ..rrt!ôl r.torÍ.r o a..mo !o" 6rl''
ii.Iiliii*liãiiii";;ii. a;
;1;;-":;iü.;i;;;l;;;;;*À.5c, !o,h sroj po, -3k. nâ,' o! b.,o"ôn,e'|ô' d'*'r'o!

Qualqu.r dúvld., estamo! à dispollçÀo'

Luol!.a Zanon
S..r.rArio Munluipel dc ÂdhlnhÚ8qÀo

D.c.6.930/2021
{4ó) 3ss2-1321 146l eeer4-0s3s

à i.il,,,i,-" a. c*..-'rp" â-s ccoNfaÀr.ÇÁo DE

a.ÉNrEa DE lNÍeoRÁcÀo/ESrÁolÁPros

lil";":.i '."'."i. ,irL'i;, a. * 
^R 

DÂráÂ D c^ÀIMDAi óu

",;, ^sstr^ruRÁ 
DroIr^!

ii"l, "i*-.,,*r".-'..a;i,;l:;"""-ãÉ;r.;;i;; ;;d;,;; s.r !ôriciiados pôr .st. .'nal ou p'rôs côhtàtos d!''dior

Oualauu düvldá, carsmo3 À dlspmlçáo.

ã,i.li,liii." a. c-*..'rpn 
"s,â,â 

Íâr.,mdo nn' L'!'râçÀo pára ccoNrRÂTÀÇÁo DE

ÁôEMEs DE tNTEcRÁcÁo/ EsrÀo Ánlos.
nN íorner Ú9ar'íto

i:;: ;; ;;:"; , :.ri',,"' á" d. o,,omrllo po'I B'ntihÉ ^!s'rÀr' 
D^r^R E crr.ntMB^h ou

-;, 
^ÊarNÀÍuRÁ 

DIoIT L
;â.orú.r r.bm.r o E.rBo Por._ú.ll
ãi'ã'- "Ii,*i., 

;;;; 
"., " " " 

a;§ Ír.vôc dchâir(urâ1trr3'rmsdo órçam(nro'
'" 1 '*.";;;; -:;;. e"dúáo s.' !oh.hodur po' .dr -íoir oü p.ros 

' oliorot d" Ílog

Qualqu.r dúvtd&, *tmG à dkpoliÇdo

,10ú04 g

óÀ.ÀMENro PÁRÀ coNiÂÀrÁçÃo 0r actNts DE

oRCAMÉNÍo rsra6rÀirÔs /§

s.cr.l dria Mu n lclpal d. 
^dninütâ9 

Ào

D.c. ó.e30/202r
{46) 3s52'1321 146) 9set4-0s35

âdn@.âptnêmâ.Pf qov.br

oN@íâk"s2!Ôii( ^d'M.ir Ddiv.') subly(.m < MÀrL! R_OAtrío N @í â k.,sz !Ôn (

Rdumld mã I utáíÍrPr íorddàih
ddliEiN ORÇAMft TO PÀMCONTMIÀÇÀO DÊ AGTNII§OI

rNiEcR^çÀo/tsrÀGúRo§ (366 (B)

ij;;i:l,õ i;t;;'";.'. "-p.,.d.com.br 
rr3? 60 2ri 233r rmsv h' íorg'dr

--- Íh. fôlloNinr addrBt.t had PrÚsênt fatsl êrôr' --- 'pâulq?€'lb'3ov'1,>
(r.asôi: sso HGt ünknNn)

-.-.- ran.cíoi oÍ s.$ron Íollow. - -
5í;.il.'i;"J:"À.:.'s; b:i.. ri*r,.r."*. u,." --*, *r

óF(aMrNro raR^ coNrMÍÀ(Áo 0E 
^GÉNr!s 

Dt

m
3.cr.iarlàMu.Llpaldê^dmln,!tráçÁo,

D.c,6.930/2021
{461 3ss2-132r 146) es9r4.0s3s

Iffi]
ll{* |

I ** Ik"/



,lcü0 
4 g

r; i; l-t i'")r.'
ãdm@râpâi€hà.pr.gov.br adm@.apànêma.pr.qov.br

sguidlh r r0de mr od. ror? 0e0e 49undlí.i,., r0 d. m, od! ?02? 09:09

OÀÇÀMENTO PÁRT CONIMÍ^CÀO D! 
^GENÍIS 

DT

oRÇÀMÉNÍo rsr^c 
^R 

os rr

Th. ônsinal h.!Eas.Nss r.c.iv.d ât Moni 30 Msr 2022 09 03155,0300 Íro'n
233.113.60 187.rlJhanrô âhp.rn.r..on.b, 1t37,60.213 2331 {hoy bê rôrs.dl

-.-- Thr íouowihgâddEás.. had succBstul dctiv.ry nori6cátiÕn3 _-.-,
<B!ârâpuav{a..tâ3loÉchr.or8.hr> (r.lay.d tô noh-DsN-a*arc mâit.,

--.-T.s.cnFtôf.4rlonÍÕuôsr-----<guúâpúêvs@êsrâliôscir.ôrE,bÊ,..r.lay.dr.xprctno

adm@.apânêh,a.pr.gov.br

o MLn.!rp.odecapânema/PR 13,À,â r,r &do 
"]vâ 

Lr.raçâolarâ ccoNTRÁTAç,{o DÊ
AGEI.ITES DE INTEGRÀçÁO/ E§TÁC úRIOS.

scs!. .n an.xo a 3olic lçáo d. o!Çanenroi por s.nrika, 
^tslxrR, 

D^rr|R a c^i.rfiB^i ou
oinda^§un ÍsRA DIoItÀL.
a. !6rdv.l i.t.h.r. ú.rbo lot.-D.il.
Favo, ob8eNâ! st.nlúênle o dcE.rltlvôe ddmaio cãrâctrristicàs do ôrçmênto
Maioes ..clarêcjnÉntos pod.rdo ler3olicitodor po.êrt ê-fráilou p.lG conlltos d.oo.itú0

Qudq!.r düeida, Btêm6 à dlsporiÇáo
Graia

ffi
LuciüaZanon

s.cr.lúrio Uuntolpâl dê AdhinhrroçÀo
Dâc.6.s30/r021

{46) 3Ss2-132t (461 99914,0535

idhr@Gpánêmà.rr.qov.h,

ddãrirír an*o *m rrru o00r10M

§.gu. .n an.xô orçân.nto.

&gúàdlhlã l0d.mllo d.2022 r70s

RT:OIçAMÉNÍOPÀRÀCONIRÀTÀçÀODÉÂ6!NTÉS DE

Th.on8rnâr m.!!og.sar r.c.,.oar Moni 30 Moy2022 09.03:40 -o3oo Írom
2ls 2r3.60.r37dynmn.mp nd.om.l,r,137 60,213 2l3l (mâybr Ío,srd,

-'-- fh. íouNlns addrêss.r hod lucc.sstul d.liv.ry nollncartons ....-
<coord.naca@ml.,con.bp (rêr.y.d to non.DsN,ow.rê nrotl.rl

---' liie.cript oIr.Esiôn rôUôwá -'''- <coord.DAcao@ani. ..h.hÊ. , r.lay.dj.xp.ct no

Em 2022-0s'30 09r03, !dh@.ôpon.h.,pr.gov.br Bcr.v.u:

> o Munic,piod. capân.mr/PR ..tará r.âllzando novâ Licitaeào pan
rgrãçÁo/ Elr.sürio.,

> Parâ l3lo, p.ço a sus s.nul.*
> S.suê.m Ànêxo a &lic itoqÁo d. orçmrnto, po. s.nrilca, 

^SSIN/\R,> DATAR E CÀRIMBÂR OU AINdA ÁSSINATUR^ DIOITAL,

> sc po..lvcl rctôrnú o hc.no por c-hàil.

r râvor ob..Nar olrnlan.nlc o d.dcrinvo . d.mâi8 câÍâct?Ír3tl$3 do

> Malor.g . âclar.crncn i o r pod.rÃo B.r rorjcihdN p.r. ..-mâjt ôu
> pêlor conlÂtoE dê rcrttô. abalro,

> Q!rlq!.r dnvids, Blan6 À dkpNlçÀo

> S.cr.rária MuDicjpal d. 
^dni.i3traçÀo.

> (,í6)3ss2-1321 {46t eeer4-os3s



0tt, 50

ã"ü"lii-- u. 
"*, '..v"p 

. srâ ccoNTRÀ rÀçÂo DÉ

ÀoF.NrES DE lNrEaRÁcÀo/EsrÁolÀRlos.

ilii,."..l ""'.i. . i"ri ri* * a. o'( a'a'n,o pLr g.nl 
'r,0, 

Âs8ld^Â, DÁr i E c^RrMà^R ou

âL;ãn^§slxaruR Dlolr r.
s. nollv.l r.toh.r . 6.rno D.r.'Átll
e"ri,r.t*^" "r",,**t " 

a";(rltivo r d-mâh 'Ür.rcri{l^3§ doo(3m'nt0-.ríJ" *i*iiÀ..ú rl,a*ao !êÍ 3oricledo' por car.. frâl Õu pélos contÂt* dcsc to'

Quâlqu.rdüvidn . àmosàdi5F6tçao

LÍcidndzonon
sec'êrÁri, Munrclpal d. Àdúlítrtaçdo.

D...6.e3ol2a2t
146)3ss2 r32r (46)eeg14-os3s

oc(ÀMENTO FÀRACONTRAÍA(ÀÔ DE ACENT!5 DT

oÀçÀMrNrotsrÂcúÀ os íí

ádm@épanêmâ.Pfqovbr

óii.,ii'.i". a" c"**-,rpc. a''ccoNrFaraçÀo DE

acENrEs DE rNrEoP{çÀo/EsÍÀolÁFlos

s."-ilil.L., -t;t"'a"* ^i. 
D^rÁRr c RIMEÂR ôu

d,id".{áBrnÂÍüM DrolT^],

r*i,."o*wr,.-t,mo..a'
ruàà.*;"*"4.-u" p"a*. !.r lolrcrtadôs !.r.*. !_márr 'u 

p'rG 
'ôntâtos 

d'§'ntÓ!

Aúáquc! dúvrdâ, caiamú À di3l,o§lçâó

Luclahazonon
s..r.rMâ Munictp8l dê ÂdnhhrraçÀo

Dm 6e3o/202r
t46l 3ss2-132r 146) eeer4-0s3s

rd ot Môn, JO Mâv /Or2 09.03 15 0.100Íoh
:rg:15 eo tez ay-n,. .."-p*n.r..ôm.br ll37 60ll r 2r3ltfr') b' íoÍs?dr

..--Ih. Íollow-s oddrcar.! hod eu(c.!!tuldd'vrrv noÚli(ollon3 --_
.liriro!oú1.nn...orÂbF lFlay.dronôn-DsN-ewà'.mâll!'l

--'TÍú..ript oftclEiob lollo§. ---_ <[cna.aô@c.in...ory.b!>" r'lavêdrtxp"t no tutth'r

àdm@.apàhema.Prqôvbr

rguÀdlí. tr rodàh'io d! ro2 oe ll
r.b6d.-d.id m.do@hÔrmri..om
ORCAMTNÍO PÀRA CÔNIRÀÍAçÀO OEA6INIÊS OE

oRçaMrNro tsrÀG ÁÀ osrlí

âdn@..pah.m.,Pr,í.v.hr

íqundlí! D,30d. h! od! 2021091r

Eiv.er oR(aM€NÍo PÀFÀ coNrÀ41À(Áo oE À6!Nrts o€

dd! lsm:Àidonfr rftulooô122ur

a.uâhên3ageBtolêhhàgti.aos.o€ulhtÓ.d8tln.láno61

s$D!!,,rE!drméitoohoh,il..om

KSUNIO: ORç.ÀI4ÊNTO PAiÁ CONTÂÂTÀ*O OE ÁGE ÍES DE INTEGRIçb/E TACú"]oS

âdmro.aDanê.ii pr'qov.br



,0cü0s1
!dm@6pin.mà pr.gov.br

Ígund'Í0iri, 30 d€ miio de 2022 09rt2

ÔRÇÁMINTO PÀRÀ 
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ACENTES DE INIEGRAçÀO/ESTÁCIÁRIOS,

s-gu. rá on.ú o&ti.noráodcorçon.n,u. po. s.n rit-ú. Àaartr
oinda 

^aalIí^TUnÁ 
DIoIIrI.

a! po.tlv.l r.toh.r . E.r6oDor..Eltl.
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^§gIí^R' 
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QuÕ]qu.r dúvido, é5tôm$ À dispGiçÀo.

tü'
Lucibazânon

s.c,etánn Munlúipal dê ÀdminisÚaçdo.
D.c,6,930/202,
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D^r R E cÂilIlB^tLU
âiniaÀss âÍuRá DtoIÍÀ!

ilüi'"ii.-*i,l ,.. ,,*. '. . *;!r.'ro . dcml< Grâ' k' {ir r"ro or ç'm ô'

;1,1i,i.;;;i;.:;;;.;; p".',," ea !uh. odú por (qr' r*ir uu

Qullquer dúvldo .ínúo. d dl3lNtçÀo

oÂÇaMENÍo ÊÁia.oNn4raçiro ot ÀcENrÉs D€
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o MunrrDio d. capahrmâ / pR . àra ccoN rR]tTlç^o DL
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Fôvôr ôbt.Nr at.!tm.nt. o d.scrÍivo . d.mals cúacr.rlsticâ§ dô orqm.nto.
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Capanema, Cidade da Rodovra trcológica _ Estrada parque Caminho do
Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês c1e julho aebOZZ

Assunto: Pregáo Eletrônico

DE: Prefeito Municipal

PARÂ:
- Departamento dc Contabilidade;
- Procuradoria Jurídica;
- Pregoeiro e Equipe de Apoio à Licitaçáo.

Aprovo o Termo cle Referência e preliminarmente à autorizo a tÍaÍnitaçáo do
*:T:jT^".::"^_"y19-9pj:t. é coNrRArAÇÃo DE AGENTE oo rNrocneçÀô oo
ESTAGIOS RESPONSÁVEL POR TODO PROCESSO ADMIN]STRAT]VO, ;UNiOICO N
CONTRATUAL PARA POSSIBILITAR ESTÁGIO A I}STUDANTES REGULARIVIENTI'
\4ATRICULADOS EM CURSOS DE NÍVEL SUPERIoR E/oU
TECNiCO/PROFISSIONALIZANTE EM ENSINO IT,IUOTO Nô rr,IUNIôiPrO" OP
CAPANEMA-PR., deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

1 - À indicaçáo de recursos de orclem orçamentária para Íazer írente a clespesa;

2 -. À elaboração- de parecer sobre a possibilidade do proceclimento licitatório,
indicando a modalidarle e o tipo de licitaçâo a serem adotados no certame;

3 - À elaboraçáo da minuta do instrumento convocatório da licitaçáo e da minuta <1o
contrato;

4 - Ao exame e aprovaçáo das minutas indicadas rro item 3 acima.

Atenciosamente,

N
Prefeito N{unicipal

Avenida Governador Pedro Viriato parigot de Souza, 10g0 - Centro _ 85760_000
Fone: (46)3 552- 1321
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Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica _ Estracla parque Caminho doColono, ao(s) 28 dia(s) do mês de julho ae Z6ài,

Assunto: Pregáo Eletrônico

DD: Departamento cle Contabilidade
PAM: Prefeito Municipal

Senhor prefeito

Em atenção ao oficio data.lo de 28/07 /2022, objeto: CONTRATAÇÀO
DE AGEI\JTD DE INTBGRAÇÃO Dtr ESTÁG]OS RESPONSÁVEL POR TODO
PROCESSO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO E CONTRATUAL PARA POSSIB]I,ITAR
ESTÁGIO A trSTUDANTES RDGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS DI]
NÍVEL SUPERIOR E/OU TECNICO/PROFISSIONALIZANTE EM ENSINO MEDIO NO
I'IUNICÍPIO DE C^PANEMA-pR., informarnos a existência cle previsáo de recursos
orçamentários para assegurar o pagamento clas obrigações decorrentes clo cer.tarnc,
sendo que o pagamento será efetu ado através da Dotaçáo orçamentiiria abaixo
descrita:

Respeitosamente,

Cleorvrar Walter
Téc. Cont. CRC: PR-0464 Bg I O.2

CPF: 723.903.959-53

)

sendo

cional programática atuleza da

5.00 1 .04. 122,0 402.2023 .3.90.36.00.00 Exercício
7.00 1. 12.365. 1 202.21 18 .3.90.36.00.00

.00 1. 12.365. 1 2 02.2 7 1 a .3.90.36.00.00

.001. 10.301. 100 1.208 1 .3.90.36.00.00
1 1.005.08.244.080 1,2043 .s.90.36.00.00
13.00 1.04. 12 1. 0402.2022 .3.90.36.00.00

Avenida Governador pecrro viriato parigot ae soLrza, rog0lcentr;: s5-oo-000
Fone:(46)3 552- 1321
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