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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO – ESTADO DO PARANÁ 
 

PREGÃO PRESENCIAL 004/2019 
MENOR PREÇO POR ITEM 

 
 
1 – PREÂMBULO – A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO – Estado do Paraná, torna públicoa 
abertura da licitação em epígrafe na sede do prédio da Câmara Municipal de Castro, localizada à 
Rua Cel. Jorge Marcondes, nº 501, Vila Rio Branco, sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, nos moldes da Lei nº 10.520 de 17/07/02, regulamentada através do 
Decreto nº 3.555, de 08/08/00, alterado pelos Decretos nº 3.693, de 20/12/00, nº 3.697, de 
22/12/00 e nº 3.784, de 06/04/01 e, subsidiariamente da Lei Complementar 123/06, Lei nº 8.666, 
de 21/06/93, e posteriores alterações, para conhecimento das Empresas interessadas conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos. 
 
Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Pregão Presencial: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR; 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE; 
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS; 
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO; 
ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 
ANEXO X – DADOS BANCÁRIOS. 
 
Os documentos de Credenciamento e os envelopes contendo as Propostas de Preços e os 
Documentos de Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues 
na data, hora e local abaixo especificado, onde se dará a abertura da Sessão Pública. 
 
Dia: 04/06/2019  
Horário: 14 horas (Horário de Brasília) 
Local: Sala de Reuniões - (Câmara Municipal de Castro) 
 
Não sendo concluída a Sessão Pública no mesmo dia, a sessão será suspensa às 17 horas, e 
continuada nos dias subseqüentes, sendo a previsão para conclusão dos trabalhos em no máximo 
03 (três) dias úteis. 
 
Não havendo expediente na data marcada, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil 
subsequente, mantidos o mesmo horário e local, salvo disposições em contrário. 
 

1.1 - OBJETO:  
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O Presente termo de Referência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO 
DE ESTAGIÁRIOS, JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PARA PREENCHIMENTO DE 03 (TRÊS) 
BOLSAS DE ESTÁGIO, NÃO OBRIGATÓRIO, REMUNERADO, SENDO 02 (DUAS) VAGAS PARA OS 
SETORES ADMINISTRATIVOS E 01 (UMA) VAGA PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – 
Conforme especificações contidas no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
 
2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 
 
2.1 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a sanção 
prevista no inciso III e IV do Art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
2.2 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio. 
 
2.3 - Não poderá participar empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. 
 
2.4 - Não poderá participar empresa em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 
de credores, dissolução e liquidação. 
 
2.5 - É facultada a participação de empresas, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
licitado. 
 
2.5 - Não será admitida a participação de: 
 
2.5.1 – Empresas cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob concurso de credores 
ou em dissolução ou em liquidação; 
 
2.5.2 – Empresas punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração 
Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, durante o prazo 
estabelecido para a penalidade; 
 
2.5.3 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 
durante o prazo estabelecido para a penalidade; 
 
2.5.4 – Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do 
órgão licitante. 
 
3 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME: 
(Os documentos exigidos neste item serão apresentados fora dos envelopes 01 e 02) 
 
3.1 – Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública do pregão, a licitante 
interessada ou seu representante, deverão comprovar através de Credenciamento, os poderes 
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necessários para participar e praticar todos os atos relativos à realização do certame. 
 
3.1.1 - Para a efetivação do Credenciamento, o interessado entregará ao Pregoeiro no início da 
sessão os seguintes documentos: 
 
a) - Documento de identidade de fé Pública; 
 
b) - Se representante (preposto/procurador), procuração pública ou particular, com poderes 
específicos para representar a empresa na licitação em todas as suas fases, e praticar os atos 
pertinentes em nome da licitante, com firma reconhecida em cartório, juntamente com a cópia 
autenticada do Contrato Social, Estatuto ou Ato de Eleição do dirigente. 
 
c) - Se Dirigente, Sócio ou Proprietário, cópia autenticada do Contrato Social, Estatuto ou Ata de 
Eleição do dirigente; 
 
d) - Declaração de Habilitação, ANEXO VI; 
 
e) – Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte (somente se a empresa estiver 
 enquadrada, ANEXO V). 
 
3.2 – O credenciamento: 
 
3.2.1 – Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, entregarão os documentos 
exigidos no subitem 3.1, e quando solicitado pelo pregoeiro, os Envelopes nº 01 (contendo a 
Proposta de Preços) e o Envelope nº 02 (contendo a Documentação de Habilitação), procedendo-
se a verificação, rubrica à sua imediata abertura e o exame das Propostas em conformidade com os 
requisitos estabelecido no instrumento convocatório. 
 
3.2.2 – Tão somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo 
admitido, para esse efeito, um único representante por licitante interessada. 
 
3.2.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
empresa neste Pregão, sob pena de exclusão sumária de ambas as licitantes representadas. 
 
3.2.4 – Irregularidade no Credenciamento implicará na impossibilidade do representante em 
participar da fase competitiva, consubstanciadas nos lances verbais, lavrando-se em ata o ocorrido 
e permanecendo tão somente no certame a sua proposta escrita. 
 
3.2.5 - Aplica-se igualmente o disposto no item 3.2.4 às licitantes que não se fizerem representar 
na sessão pública. 
 
 
4 - APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
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4.1 – A proposta de preços contida no Envelope nº 1, deverá, obrigatoriamente ser apresentada 
datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, em idioma nacional, sem cotações 
alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, CNPJ da licitante, devendo a última ser datada e 
assinada pelo representante da empresa devidamente identificado, contendo endereço, telefone, 
fax e email da licitante, contendo obrigatoriamente, na parte externa e frontal as indicações: 
 
 

ENVELOPE N° 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
À CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2019 
ABERTURA: DIA ___/___/___, ÀS ___H___ 
NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

 
  
 4.1.1 – Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante da empresa devidamente 
identificado.  
  
 4.1.2 – Na hipótese prevista no subitem 4.1.1, estando presente o representante legal, desde que 
devidamente comprovada a sua representatividade através de procuração com poderes específicos 
inerentes ao presente Pregão, a falta da assinatura poderá ser sanada no ato da constatação. 
 
4.2 – A proposta apresentada de acordo com o modelo constante do ANEXO II deste Edital deverá 
conter: 
 
a) - A identificação do objeto ofertado, e quaisquer outros elementos referentes ao bem cotado, de 
forma a permitir que o pregoeiro possa facilmente constatar que especificações no presente 
Pregão foram ou não atendidas; 
 
b) - Os preços unitários e totais, expresso em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos após a 
vírgula; 
 
c) - O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data limite para apresentação das propostas neste Pregão; 
 
d) - Assinatura do proponente; 
 
e) – No caso de apresentação de lances verbais a empresa vencedora terá um prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas úteis para apresentar novo modelo de proposta de preços ANEXO II. 
 
4.3 – Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer 
outra condição não prevista neste Edital. 
 
 



 

 

 

Rua Coronel Jorge Marcondes, 501 – Vila Rio Branco - CEP: 84.172-020 - Fone: (42) 3233-8500 
CNPJ: 77.774.685/0001-58 – site: www.castro.pr.leg.br – e-mail: camara@castro.pr.leg.br 

Página 5 

5 - DA FASE COMPETITIVA DO CERTAME: 
 
5.1 – Aberta a sessão pública do Pregão, imediatamente após a entrega dos envelopes, o pregoeiro 
abrirá o Envelope nº 1 contendo a proposta de preços, verificará a sua conformidade com as 
exigências do presente Edital e as ordenará por ordem de menor preço total do ITEM. 
 
5.2 – Participará dos lances verbais e sucessivos por item ofertado o autor da proposta de menor 
preço e os autores das propostas que apresentem valores até 10% superiores relativamente, a de 
menor preço total do ITEM. 
 
 5.2.1 – Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições previstas anteriormente, serão 
chamados a participar dos lances verbais e sucessivos os autores das melhores propostas, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três). 
 
5.3 – Os lances verbais e sucessivos pelo menor preço total do ITEM serão iniciados pelo autor 
sucessivamente, em ordem decrescente, até a proclamação do vencedor. 
 
5.4 – Caso duas ou mais propostas dentre as inicialmente ordenadas para oferecer lances verbais 
apresentarem preços iguais, será realizado previamente sorteio para determinação da ordem de 
oferta dos lances. 
 
5.5 – Os lances, em valores distintos e decrescentes, serão efetuados no momento em que for 
conferida a palavra ao interessado ou representante da licitante, na ordem decrescente dos preços, 
sendo admitida disputa para toda a ordem de classificação estabelecida pelo pregoeiro. 
 
5.6 – É vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra licitante. 
 
5.7 – Não será admitida a desistência do(s) lance(s) efetivado(s), sujeitando-se a licitante desistente 
às sanções constantes no Art. 7º da Lei 10.520/2002. 
 
5.8 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido 
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
 
5.9 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na 
exclusão da licitante da etapa de competição para o item e na consideração do último preço 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
5.10 – Caso as licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro 
negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço. 
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5.11 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as 
licitantes deixarem de apresentar novos lances. 
 
5.12 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas, em ordem crescente, as ofertas de preços 
propostos, o pregoeiro verificará: 
 
a) - A aceitabilidade da proposta de menor valor comparando-a com valores consignados em 
planilha de acompanhamento de preços do Órgão licitante, decidindo a respeito; 
 
b) - O atendimento das especificações e qualificações do bem ofertado, definidas no Edital e seus 
Anexos, bem como as demais condições estabelecidas. 
 
5.13 – Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o pregoeiro poderá negociar 
com a licitante vencedora, com vistas a obter melhor preço. 
 
5.14 – Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências para habilitação, o 
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, por ordem de 
classificação, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda as condições do Edital, que será 
declarada vencedora da licitação. 
 
5.15 – Serão desclassificadas: 
 
a) - As propostas que não atenderem às exigências relativas ao objeto desta licitação; 
 
b) - As propostas que forem omissas ou se apresentarem incompletas ou não informarem as 
características do bem cotado, impedindo sua identificação com o item/ITEM licitado; 
 
c) - As que conflitarem com a legislação em vigor; 
 
d) – As propostas que deixarem de cotar um ou mais itens do ITEM. 
 
 5.15.1 – Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas 
no Edital; 
 
5.16 – Encerrada a fase competitiva do Pregão e ordenadas as propostas, imediatamente será 
aberto pelo Pregoeiro o Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação da(s) licitante(s) vencedora(s). 
 
6 - HABILITAÇÃO: 
 
6.1 - Os envelopes de HABILITAÇÃO deverão ser entregues, devidamente fechados, e serão 
apresentados em envelopes lacrados constando em sua face externa os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE N° 2 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) 
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À CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2019 
ABERTURA: DIA ___/___/___, ÀS ___H___ 
NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

 
 6.1.1 - Para as empresas cadastradas no Setor de Licitação e Compras da Câmara Municipal de 
Castro, ou em qualquer outro órgão público, as proponentes deverão apresentar no Envelope Nº 2, 
os documentos abaixo relacionados, sendo que a falta de qualquer documento implicará na 
inabilitação do proponente. 
 
CADASTRO: 
a) - Certificado de Registro Cadastral de qualquer órgão Público em plena validade; 
 
REGULARIDADE FISCAL: 
b) - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, que deverão estar em plena validade na data 
da abertura da licitação; 
c) - Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, que deverão estar em 
plena validade na data da abertura da licitação; 
d) - Certidão de Quitação de Tributos Federais, emitido pela Delegacia da Receita Federal; 
e) - Certidão Negativa de Débito, emitido pela Delegacia da Receita Estadual, sede da licitante, no 
caso de empresas sediadas no Estado do Paraná, ou outra equivalente, na forma da lei para os 
outros Estados; 
f) - Certidão Negativa Municipal; 
g) – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 
DECLARAÇÕES: 
h) - Declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade de acordo 
com o modelo constante no ANEXO IX; 
i) - Declaração de inexistência de fato superveniente – ANEXO IV; 
j) – Dados Bancários – ANEXO X; 
k) – Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador – ANEXO III. 
l) – Minuta de contrato - ANEXO VIII 
 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
m) – No mínimo 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por Pessoa 
Jurídica, Pública ou Privada, em papel timbrado, com endereço, CNPJ e assinatura identificada, 
onde comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 
deste Edital; 
 
 
6.1.2 – As empresas não inscritas no Setor de Licitação e Compras da Câmara Municipal de Castro, 
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e/ou nenhum outro órgão público, deverão apresentar no Envelope Nº 02 os documentos abaixo 
relacionados, sendo que a falta de qualquer documento implicará na inabilitação do proponente. 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA (Art. 28 Lei Nº 8666/93 de 21/06/93) 
a) - Cédula de Identidade dos sócios; 
b) - Registro Comercial: no caso de empresa individual; 
c) - Sociedades Comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado, (opcional se já apresentado no ato do credenciamento); 
d) - Sociedades Civis: Inscrição do Ato Constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício, devidamente registrado; 
e) - Sociedades por Ações: documentos referente a eleição de seus administradores, devidamente 
registrado; 
f) - Sociedades ou Empresas Estrangeiras (em funcionamento no País): Decreto de autorização, ato 
de registro ou de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Art. 31 Lei Nº 8666/93 de 21/06/93) 
g) - Balanço Patrimonial e demonstração Contábil do ultimo exercício social, (com o devido registro 
na Junta Comercial) 
h) - Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, ou execução patrimonial, expedido 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física, com data de expedição 
não superior a 60 (sessenta) dias, ou dentro do seu prazo de validade. 
 
REGULARIDADE FISCAL (Art. 29 Lei Nº 8666/93 de 21/06/93) 
i) - Fotocópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
j) - Prova de quitação com as Fazendas: Federal e Estadual; 
k) - Prova de quitação com a Fazenda Municipal; 
l) - Prova de regularidade junto ao INSS e FGTS; 
m) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
n) - Fotocópia do Alvará de Licença; 
 
DECLARAÇÕES 
o) – Declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade de acordo 
com o modelo constante no ANEXO IX; 
p) - Declaração de inexistência de fato superveniente – ANEXO IV; 
q) – Dados Bancários – ANEXO X; 
r) - Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador – ANEXO III; 
s) – Minuta de contrato - ANEXO VIII 
 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
t) - No mínimo 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por Pessoa 
Jurídica, Pública ou Privada, em papel timbrado, com endereço, CNPJ e assinatura identificada, 
onde comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 
deste Edital. 
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6.1.3 - A documentação acima aludida deverá ser entregue em 01 (uma) via original ou fotocópia 
autenticada, exceto as certidões emitidas via internet, que serão confirmadas antes da 
homologação da(s) proposta(s) vencedora(s). Não aceitaremos cópia em papel térmico (FAX), ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, sendo que, tais documentos deverão estar em plena 
vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no referido documento, 
deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data estabelecida para data de abertura da 
licitação. 
 
6.1.4 - As fotocópias poderão ser autenticadas por funcionários do Setor de Licitação e Compras 
da Câmara Municipal de Castro, mediante apresentação dos originais, previamente à abertura da 
sessão de Licitação, sendo vedada a autenticação após abertura dos envelopes. 
 
 
7 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
 
7.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do PREGÃO; 
 
7.2 - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;  
 
7.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 
 
8 – FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
 
8.1 – A CONTRATANTE reserva-se no direito de exercer fiscalização e controle sobre a execução do 
objeto pela CONTRATADA, mesmo sendo em última a única responsável pela execução dos 
mesmos. 
 
8.2 – A fiscalização e o controle relativos à execução do objeto serão de responsabilidade da 
Câmara Municipal de Castro através do Fiscal, sendo designado para esta função o servidor: Daniel 
Moraes Pedroso. 
 
9 – LOCAL DOS SERVIÇOS 
 
9.1 – Sede da Câmara Municipal de Castro, sito à Rua Coronel Jorge Marcondes, nº 501, Vila Rio 
Branco – Castro/PR. 
 
 
10 – DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
10.1 - Os pagamentos serão efetuados obrigatoriamente através de Nota Fiscal, que deverá conter: 
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número do empenho, número de processo licitatório, destino, número de contrato de repasse, 
agência e número de conta para depósito.  
 

10.2 - O pagamento será efetuado, mensalmente, mediante emissão de ordem bancária para 
crédito em conta da CONTRATADA, até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente ao da 
prestação dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, discriminando o percentual 
aplicado somente sobre o valor global das bolsas auxílio, a título de taxa de administração, 
considerando-se as vagas efetivamente ocupadas, obedecida a proporção dos dias de estágio 
realizados. 

10.3 - A nota fiscal/fatura deverá ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao Setor de 
Recursos Humanos, localizada na Rua Coronel Jorge Marcondes, nº 501, Vila Rio Branco – 
Castro/PR, para fins de ateste por parte do Fiscal, após conferência do valor do serviço prestado e 
do cumprimento de todas as condições pactuadas. 

10.4 - A CONTRATANTE encaminhará à instituição CONTRATADA, até o segundo dia útil do mês 
subsequente, por meio eletrônico, relação com o nome, CPF e valores das bolsas de estágio, para 
fins de cálculo da taxa de administração. 

10.5 - No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir da data 
de recebimento do documento corrigido. 

10.6 - O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Termo. 

10.7 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes 
comprovações: 

10.7.1 - recolhimento dos encargos sociais e obrigações trabalhistas, correspondentes à última 
nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração e, quando for o caso, das multas 
aplicadas; 

10.7.2 - a regularidade fiscal, constatada através de consulta “online” aos sítios eletrônicos oficiais 
ou à documentação mencionada no art. 29 da lei nº 8.666/93. 

10.8 - Havendo atraso de pagamento, provocados exclusivamente pela Administração, o valor 
devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
I = (TX/100) 365 EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

10.9 - Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei nº 10.430, de 27/12/96, Lei nº 10.718, de 
27/11/98, bem assim a contribuição sobre o lucro líquido, a Contribuição para a Seguridade Social – 
COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar a CONTRATADA se 
esta não apresentar cópia do Termo de Opção ou Certificado de Isenção do IRPJ, de que trata a 
Instrução Normativa SRF nº 79, de 01/08/2000. 

10.10 - A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer 
quando o contratado: 

10.10.1 - não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 
exigida as atividades CONTRATADAS; ou 

10.10.2 - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

10.11 - Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade da CONTRATADA , mediante 
consulta online, cujo documento será anexado ao processo de pagamento. 

10.12 - Quanto à prestação de serviços, na retenção do Imposto Sobre Serviços - ISS, serão 
observados, no que couber, o disposto na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 

10.13 - O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS 
ensejarão o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
10.14- Os pagamentos do fornecimento efetivados ficam condicionados ao processamento regular 
das contas junto a Câmara Municipal de Castro. 
 
10.15 - Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário, de acordo com o ANEXO X 
do Edital. 
 
10.16 - Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da 
CONTRATADA, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da 
data em que estas forem cumpridas. 
 
10.17 - Quaisquer pagamentos não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, 
nem implicarão na aceitação do objeto. 
 
10.18 - Não será concedida atualização ou compensação financeira. 
 
10.19 - Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos da 
legislação específica aplicável. 
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11 - DO VALOR MÁXIMO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

11.1 - Estimativa de Custos Mensais e Anual: 

NÍVEL QTD 
VALOR 
UNIT. MENSAL ANUAL SUBTOTAL MENSAL TOTAL  12 MESES 

        BOLSAS 
bolsas + vale 
transporte BOLSA+VT+ADM 

SUPERIOR 3 898,00 2.694,00 32.328,00 2.994,00 38.263,68 

       
       VALE TRANSPORTE  

 
TAXA DE ADM. 

  
 

  
 

UNITÁRIO POR MES POR ANO 

VALOR  POR 
ESTAGIARIO 100,00 

 
64,88 194,64 2.335,68 

MENSAL 300,00 
    ANUAL 3.600,00 
    

11.2 - O Valor máximo mensal da taxa de administração, por estagiário, é de R$ 64,88 (Sessenta e 
Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos).  

11.3 - O Valor máximo anual da taxa de administração, referente às 3 vagas é de R$ 2.335,68 ( Dois 
Mil Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos. 

11.4 – O Valor máximo para o contrato de 12 meses, incluindo o valor das 3 bolsas, vale transporte 
e taxa de administração é de R$ 38.263,68 ( Trinta e Oito Mil, Duzentos e Sessenta e Três Reais e 
Sessenta e Oito Centavos) 

11.5 - Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução dos serviços contratados, 
correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral do Município, a cargo da Câmara 
Municipal, para o exercício de 2019, Elemento de Despesa 33.90.36.00 00 – Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física - 01.001.01.031.0001-2002 33.90.36.07.00 – Estagiários. 

 

12 – DAS SANÇÕES 

12.1 - Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, 
ficará impedida de licitar e contratar com o Município e será descredenciada no cadastro de 
fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 
prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais a(s) CONTRATADA(S) que: 
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12.1.1 - apresentar documentação falsa; 

12.1.2 - ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.3 - falhar ou fraudar na execução do CONTRATO; 

12.1.4 - comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.5 - fizer declaração falsa; 

12.1.6 - cometer fraude fiscal. 

12.2 - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no 
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a 
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

12.2.2 - advertência; 

12.2.1 - multa de: 

a) - 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do “Requerimento de Estagiário”, em caso 
de atraso injustificado em sua execução, limitada a incidência a 15 dias. Após o décimo quinto dia e 
a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) - 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor do “Requerimento de Estagiário”, em caso 
de atraso injustificado na execução do objeto, a partir do 16º dia, e que a Administração não 
caracterize como inexecução total do CONTRATO; 

c) - 10% (dez por cento) do valor do CONTRATO, nas hipóteses de rescisão contratual por 
inexecução total da obrigação assumida; 

d) - de até 3% (três por cento) do valor do CONTRATO, nas hipóteses não previstas nas alíneas 
anteriores, para efeito de aplicação de multas compensatórias. 

e) - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

f) - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada. 
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12.3 - No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nas alíneas “a” e “b” com as da 
alínea “d”, o percentual aplicado não poderá ultrapassar a 7% (sete por cento). 

12.4 - As sanções de advertência, suspensão temporária do direito de contratar com a 
Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

12.5 - No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa 
prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão 
final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo 
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 
5 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada. 
 
 
13- RECURSOS: 
 
13.1 - Todos os recursos serão interpostos no final da audiência pública de realização do PREGÃO, 
com registro em ata da síntese das suas razões e impugnações, podendo os interessados juntar 
memoriais no prazo de 03 (três) dias. 
 
13.2 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as 
impugnações em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
13.3 - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 
 
13.4 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
13.5 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
13.6 - Os recursos e impugnações de recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados no 
Serviço de Protocolo do Prédio da Câmara Municipal de Castro, sito Rua Cel. Jorge Marcondes, n° 
501, Vila Rio Branco, de 2ª a 6ª feira das 12 às 18 horas. 
 
13.7 - O recurso poderá ser interposto via fax, dentro do prazo regulamentar, desde que a licitante 
apresente o respectivo original do protocolo, respeitado o prazo de 03 (três) dias corridos, da data 
do término do prazo recursal. 
 
13.8 - O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente tiver formalizada sua 
intenção de recorrer na audiência de abertura deste Pregão.  



 

 

 

Rua Coronel Jorge Marcondes, 501 – Vila Rio Branco - CEP: 84.172-020 - Fone: (42) 3233-8500 
CNPJ: 77.774.685/0001-58 – site: www.castro.pr.leg.br – e-mail: camara@castro.pr.leg.br 

Página 15 

 
13.9 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. 
 
13.10 - A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não 
será conhecido. 
 
13.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento. 
 
 
14 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
14.1 – Assegurar-se que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no 
mercado, por consumidores com perfil de atendimento semelhantes, de forma a garantir que eles 
continuem os mais vantajosos para a Câmara Municipal de Castro. 
 
 
15 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
15.1 – O Pregoeiro terá autonomia para resolver todos os casos omissos, dirimindo dúvidas que 
porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte dos 
participantes. 
 
15.2 - Só terão direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, interpelar, assinar 
ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas proponentes e membros 
da Comissão de Licitação. 
 
15.3 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão admitidas 
quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 
 
15.4 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas no EDITAL e demais normas da Lei nº 10.520/02. 
 
15.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a 
assinatura do Contrato. 
 
15.6 – As empresas vencedoras terão um prazo de até 05 (cinco) dias após convocadas para 
assinatura do Contrato. 
 
15.6.1 - A licitante que convocada para assinar o contrato e deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela 
será excluída, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
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15.7 - Colhidas as assinaturas, o Câmara providenciará a imediata publicação do Extrato de Contrato 
e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.  
 
15.8 - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior assistirá a Câmara Municipal de Castro, o 
direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a adjudicação do objeto em igual prazo revogar a licitação. 
 
15.9 - O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da Câmara 
Municipal, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi 
licitado, e deverá ser substituído pelo fornecedor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
sem ônus para a Câmara sob pena de inexecução contratual e a aplicação das penalidades previstas 
no item 11 do presente Edital. 
 
15.10 – É subcontratação ou a transferência a terceiros da execução dos serviços contratados, sob 
pena da aplicação de sanções e penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
15.11 – Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em 
conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei nº 8.666/93 com as alterações da 
Lei 8.883/94. 
 
15.12 - Os interessados poderão obter outros esclarecimentos, no Setor de Licitação e Compras da 
Câmara Municipal, sito à Rua Cel. Jorge Marcondes, nº 501, Vila Rio Branco, Castro - Paraná, ou 
ainda pelos telefones (42) 3233-8500 ou 3233-8511. 
 
 

Castro, 10 de Maio de 2019. 
 

 

 

MARÍLIA ALVES PEREIRA 

Pregoeira 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO 

O Presente termo de Referência tem por objeto a Contratação de agência de integração de 
estagiários, junto às instituições de ensino, para preenchimento de 03 (três) bolsas de estágio, não 
obrigatório, remunerado, sendo 02 (duas) vagas para os Setores Administrativos e 01 (uma) vaga 
para o Setor de Comunicação Social. 

 
2 - JUSTIFICATIVA 

2.1 – Com base na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o Município instituiu o 
programa de Estágio Remunerado com o objetivo principal de contribuir para a formação social, 
educacional e profissional de jovens estudantes do ensino superior. Para o desenvolvimento das 
rotinas do programa, há a necessidade de contratação de um agente de integração que possa 
oferecer serviços continuados de estágio no âmbito da Câmara Municipal e possua cadastro 
atualizado de estudantes de diversas áreas, ofereça serviços on-line, tanto para o estudante como 
para o MEC, e tenha rapidez no atendimento às solicitações feitas. Também é relevante acentuar 
que a necessidade da contratação de um agente de integração se deve ao fato de garantir 
treinamento em serviço para estudantes, de maneira a permitir a complementação de suas 
atividades pedagógicas, além da certeza da aquisição das melhores condições do jovem estudante 
disputar em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Também a instituição consegue 
trazer jovens talentosos para contribuir com as novas práticas. 

 
3 - DA FUNDAMENTAÇÃO 

3.1 A contratação de pessoa jurídica, para execução dos serviços, objeto deste Termo, se enquadra 
como serviço comum, de caráter contínuo, e encontra amparo legal na Lei nº 10.520, de 07 de 
julho de 2002; no Decreto nº 5.450 de 31 de Maio de 2005; no Decreto 9509/2018, e nas demais 
legislações correlatas, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8666, de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações subseqüentes. 

3.2 - A execução do Objeto deste Termo deverá atender ao disposto: 

3.2.1 - Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 – Dispõe sobre estágio de estudantes. 

 
4 – FINALIDADE 
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4.1 – Contratação de Agência de Integração junto às Instituições de Ensino, para preenchimento de 
03 (três) bolsas de estágio, não obrigatório, remunerado, na Câmara Municipal, por estudante 
regularmente matriculado e com freqüência efetiva nos cursos vinculados à estrutura do ensino 
superior público e/ou particular. 

 
5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 - Valor estimado anual, previsto no subitem 15.1. 

5.2 - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida no preâmbulo do Edital do Pregão. 

5.3 - A licitação será julgada pelo critério de menor preço, na forma prevista no art. 45, § 1º, Inciso 
I, da Lei nº 8.666/93. 

5.4 - A proposta deverá conter, ainda, a relação explícita e declaração formal de poder 
disponibilizar pessoal técnico qualificado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto 
deste Termo, sob penas cabíveis nos termos do § 6º do artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 

 
6 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

6.1 - O Agente de Integração deverá atuar como auxiliar no processo de aperfeiçoamento do 
estágio identificando as oportunidades, ajustando suas condições de realização, fazendo o 
acompanhamento administrativo, encaminhando negociação de seguros contra acidentes pessoais 
e cadastrando os estudantes (§1º do art. 5º da Lei nº 11.788/2008), selecionando os locais de 
estágio e organizando o cadastro dos concedentes das oportunidades de estágio (art. 6º da Lei 
11.788/2008). 

6.2 - É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos 
serviços, objeto deste Termo, conforme disposto no § 2º do artigo 5º da Lei 11.788/2008. 

6.3 - Profissionais tecnicamente habilitados deverão cuidar de todas as etapas de contratação do 
estagiário, tais como: recrutamento e seleção, convênio com as Instituições de Ensino, contratação 
do estagiário, gestão e pagamento da apólice do seguro obrigatório e acompanhamento do 
programa de estágio através de formulários e relatórios específicos. 

6.4 - O agente de integração a ser contratado deverá prestar um atendimento especializado, 
receptivo e ativo, executado por meio de profissionais qualificados em normas, regulamentos, 
processo de supervisão e sistemas eletrônicos de processamento de dados, bem como serviços de 
suporte operacional e administrativo, gestão e disponibilização de informações gerenciais 
estratégicas, necessários para a adequada gestão do processo de atendimento, sua coordenação e 
supervisão. 
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7 - DO ESTÁGIO 

7.1 - Observado o interesse da Administração, a duração do estágio será de, no máximo, 4 (quatro) 
semestres letivos, obedecido ao período de 1 (um) semestre. 

7.2 - Da Descrição do Estágio: 

7.2.1 - O estágio deve ter caráter de complementação educacional e aprendizagem profissional e 
será planejado, acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos, programas, 
calendários e horários escolares. Constitui um instrumento da integração Escola-Empresa, capaz de 
proporcionar a aplicação de conhecimentos teóricos, o aperfeiçoamento técnico-cultural, científico 
e de relacionamento humano, não acarretando qualquer vínculo de caráter empregatício com a 
Câmara Municipal, conforme estabelece o artigo 3º da Lei nº 11.788, de 25/09/2008. 

7.2.2 - Os estágios serão realizados por estudantes, sob supervisão, cuja área de formação esteja 
relacionada diretamente com as atividades, programas, planos e projetos desenvolvidos pela 
Câmara, em conformidade com as condições definidas pelas Instituições de Ensino, indicando as 
principais atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários, observando a compatibilidade com o 
contexto básico da profissão ao qual o curso se refere. 

7.2.3 - Para preencher a vaga de estágio, o estudante deverá estar regularmente matriculado. 

7.2.4 – O estágio será realizado levando-se em consideração as atividades, programas e planos de 
trabalho do órgão.  

7.2.5 - Para formação da relação de estágio, devem ser observados os seguintes requisitos (Artigo 
3º, Incisos I, II, II da Lei nº 11.788/2008): 

a) - matrícula e freqüência regular do estudante público-alvo da lei; 

b) - celebração do termo de compromisso entre o estudante, a parte concedente do estágio e a 
instituição de ensino; e 

c) - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no termo de 
compromisso, (incisos, I, II, III do art. 3º). 

7.2.6 - Documentos necessários à comprovação da regularidade do estágio: 

7.2.6.1 - Termo de Compromisso devidamente assinado; 

7.2.6.2 - o certificado individual de seguro de acidentes pessoais; 

7.2.6.3 - comprovação da regularidade da situação escolar do estudante; 
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7.2.6.4 - comprovante de pagamento da bolsa ou equivalente e do auxílio transporte; 

7.2.6.5 - Relatório - verificação da compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e 
aquelas previstas no termo de compromisso. 

 
7.3 - Do Público Alvo: 

7.3.1 - O Agente de Integração a ser contratado deverá gerenciar um total de 03 estudantes 
regularmente matriculados e com freqüência efetiva nos cursos vinculados à estrutura do ensino 
superior público e/ou particular. Os cursos relativos ao estágio nos Setores Administrativos serão: 
Administração, Direito, Contabilidade, Gestão Pública e correlatos. O curso relativo ao estágio no 
Setor de Comunicação Social será: Comunicação Social – Jornalismo. 

 
7.4 - Da Jornada Diária de Atividades do Estagiário: 

7.4.1 - A jornada a ser cumprida pelo estagiário será de 30 horas semanais, distribuídas nos 
horários de funcionamento da Câmara e compatível com o horário escolar, podendo ser realizada 
jornada inferior, sendo que o valor da bolsa de estágio será proporcional à carga horária cumprida, 
tendo como base o valor de 30 horas semanais. A definição do período de estágio leva em conta o 
currículo do curso, o calendário escolar e a programação da unidade organizacional que recebe o 
estagiário, observado o período de um semestre podendo ser prorrogado por mais três semestres. 

7.4.2 - Deverá o Agente de Integração promover a adequação entre a carga horária diária do 
estágio, o expediente da Câmara Municipal e o da instituição de ensino. 

 
7.5 - Do Valor da Bolsa de Estágio e do Auxílio Transporte 

7.5.1 - O estagiário receberá, por intermédio do CONTRATANTE, bolsa de estágio, correspondendo 
ao seguinte valor e jornada: 

- Nível Superior, 30 horas semanais: R$ 898,00 (oitocentos e noventa e oito reais). 

- Para jornadas inferiores o valor da bolsa de estágio será proporcional à carga horária cumprida, 
tendo como base o valor de 30 horas semanais. 

7.5.2 - O estudante em estágio receberá auxílio transporte em pecúnia, no valor de R$ 100,00 (cem 
reais) por mês. 

7.5.2.1 - É vedado o desconto de qualquer valor para que o estagiário receba o auxílio transporte. 

7.5.3 - Será considerada para o cálculo do pagamento da bolsa de estágio a freqüência mensal do 
estagiário, deduzindo-se os dias de faltas não justificadas. 
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7.6 - Do local e horário de execução dos serviços 

7.6.1 - Os estágios serão realizados na Câmara Municipal. 

7.6.2 - Os estágios serão realizados nos horários de funcionamento da Câmara e compatível com o 
horário escolar. 

 

8 - DO PRAZO PARA ENVIO DE CURRÍCULO E CONTRATAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS 

8.1 - O CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, por meio de Requerimento de Pedido de 
Currículo, o encaminhamento ao Setor de Recursos Humanos, de acordo com as regras do Processo 
de Seleção, de, no mínimo, 2 (dois) currículos de estudantes candidatos à vaga para o estágio. 

8.1.1 - A CONTRATADA terá o prazo de máximo 3 (três) dias úteis, para atender o Requerimento de 
Estagiário. 

8.1.2 - A CONTRATANTE providenciará entrevistas com os estudantes candidatos à vaga. 

8.2 - A CONTRATADA deverá promover, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
solicitação do CONTRATANTE, por meio de Requerimento de Estagiário, emitido pelo Setor de 
Recursos Humanos, a contratação de estagiário, firmando Termo de Compromisso de Estágio – TCE, 
com a instituição de ensino e o estagiário, observando-se as exigências contidas nas normas legais e 
regulamentares pertinentes. 

 
9 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 - A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo  servidor DANIEL MORAES 
PEDROSO designado pelo CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, sem 
prejuízo da fiscalização pela própria CONTRATADA relativamente à atividade de seus empregados, 
prepostos ou subordinados, relacionadas à execução do CONTRATO. 

9.2 - O representante designado deverá registrar as ocorrências e determinar as medidas 
necessárias para a regularização das faltas, eventualmente observadas, para o fiel cumprimento do 
Contrato, bem como atestar, no todo ou em parte, a realização do objeto contratado. 

 
10 - DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

10.1 - Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar 01 (um), ou mais, atestado ou 
declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo. 
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11 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRANTE 

11.1 - Acompanhar e fiscalizar os serviços nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, efetuando as 
medições e pagamentos nas condições e preços pactuados. 

11.2 - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos 
serviços. 

11.3 - Verificar a regularidade fiscal da empresa antes do pagamento. 

11.4 - Notificar, por escrito, à CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

11.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 
da CONTRATADA. 

11.6 - Realizar a seleção dos estagiários entre os estudantes encaminhados pela CONTRATADA. 

11.7 - Encaminhar à CONTRATADA os estudantes selecionados, com informações sobre a data do 
início do estágio, horário, duração e valor da bolsa de estágio. 

11.8 - Fornecer à CONTRATADA, quando solicitado, informações pertinentes ao desenvolvimento 
do estagiário, mediante preenchimento de formulários próprios. 

11.9 - Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estudante atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural. 

11.10 - Receber, das unidades onde se realizar estágio, os relatórios, avaliações, e frequências do 
estagiário. 

11.11 - Solicitar, por escrito ou meio eletrônico, a substituição de estudantes estagiários quando 
ocorrer desligamento. 

11.12 - Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com 
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho. 

11.13 - Repassar, periodicamente, informações ao agente de integração contratado sobre o 
número de vagas disponíveis, a fim de que o mesmo possa proceder aos trabalhos de 
cadastramento e seleção dos estudantes que aproveitarão as oportunidades de estágio. 

11.14 - Conceder e efetuar o pagamento da bolsa de estágio. 
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12 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 - Articular-se com instituições de ensino, indicando-lhes as possibilidades de estágio (áreas e 
número de vagas), adotando com presteza os procedimentos administrativos para sua realização. 

12.2 - Recrutar, pré-selecionar e encaminhar os estudantes, candidatos a estágio, de acordo com as 
áreas de interesse do CONTRATANTE, em 5 (cinco) dias úteis, para que sejam selecionados e 
possam se dedicar às atividades relacionadas com os respectivos cursos. 

12.3 - Lavrar Termo de Compromisso de Estágio – TCE, em conformidade no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, a partir da solicitação de contratação pelo CONTRATANTE, a ser assinado pela 
empresa, pela instituição de ensino e pelo estagiário, observando-se as exigências contidas nas 
normas legais e regulamentares pertinentes. 

12.4 - Exigir do estudante declaração de escolaridade para fins de comprovação. 

12.5 - Elaborar e fornecer o Manual do Estagiário, que deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE. 

12.6 - Nos casos de prorrogação do Termo de Compromisso de Estágio, os Termos aditivos deverão 
ser encaminhados pela CONTRATADA à CONTRATANTE até 15 dias antes de entrar em vigor. 

12.7 - Providenciar, no momento da prorrogação do CONTRATO, os documentos pertinentes (novo 
TCE/Acordo de Cooperação, confirmação de matrícula, Relatórios de Estágio, etc). 

12.8 - Controlar e informar, com antecedência mínima de 10 dias úteis, os vencimentos dos Termos 
de Compromisso de Estágio – TCE´s, para as providências de substituição ou prorrogação. 

12.9 - Providenciar desligamento ou substituição do estagiário, mediante o interesse e a 
conveniência do CONTRATANTE, manifestados eletronicamente. 

12.10 - Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, sempre que informada pela instituição de 
ensino, qualquer irregularidade constatada na situação escolar dos estagiários, bem como a 
conclusão ou interrupção do curso realizado pelo estagiário na instituição de ensino, para posterior 
rescisão do TCE. 

12.11 - No ato da contratação, orientar o estudante sobre os aspectos legais, técnicos e 
pedagógicos do estágio e a relação estagiário e o CONTRATANTE. 

12.12 - Prestar orientação atitudinal e comportamental aos estagiários. 

12.13 - Informar e orientar, regularmente, por meio de reuniões periódicas, a Câmara Municipal, 
gerências e supervisores, sobre os procedimentos, temas relevantes, posturas institucionais e 
operacionais, relativas ao programa de estágio. 

12.14 - Promover o ajuste das condições de estágio, definidas pelas Instituições de Ensino, com as 
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disponibilidades do CONTRATANTE, indicando as principais atividades a serem desenvolvidas pelos 
estagiários, observando sua compatibilidade com o contexto básico da profissão ao qual o curso se 
refere. 

12.15 - Acompanhar a realização do estágio junto ao CONTRATANTE, subsidiando as respectivas 
instituições de ensino com as informações pertinentes. 

12.15.1 - O estágio como ato educativo supervisionado, deverá ter o acompanhamento efetivo pelo 
professor da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos 
nos relatórios bimestrais de atividades e por menção de aprovação. 

12.15.2 - Juntamente com o relatório de estágio, deverá encaminhar à instituição de ensino o 
certificado de estágio, não podendo este ser expedido na hipótese em que o estudante não obtiver 
aproveitamento satisfatório ou no caso de desligamento antecipado causado pelo estagiário. 

12.16 - Exigir e analisar relatórios de estágio do estudante, a cada 2 (dois) bimestres. 

12.17 - Proceder, semestralmente, o acompanhamento “in loco” do estagiário. 

12.18 - Avaliar, junto aos supervisores, gerentes e chefias das unidades, os estágios realizados; 

12.19 - Manter o CONTRATANTE informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou 
interrompam o curso normal do CONTRATO. 

12.20 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
CONTRATANTE. 

12.21 - Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências do 
CONTRATANTE, bem assim dos estagiários. 

12.22 - Observar que a quantidade parcial ou total de estagiários e o valor da bolsa de estágios 
poderão ser alterados, no interesse do serviço e a critério do CONTRATANTE, nos limites fixados 
em lei. 

12.23 - Garantir, em favor do estagiário, seguro contra acidentes pessoais, para o caso de morte ou 
invalidez permanente, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique 
estabelecido no termo de compromisso, devendo constar mesmo o respectivo número de apólice e 
o nome da Seguradora. 

12.24 - Manter, durante o período de vigência do CONTRATO, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no CONTRATO. 

12.25 - Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência deste 
CONTRATO. 
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12.26 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das 
demais sanções. 

12.27 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 
seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 
dependência do CONTRATANTE. 

12.28 - Responsabilizar-se pelos serviços, objeto deste Termo, respondendo civil e criminalmente 
por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos 
ou terceiros, no exercício de suas atividades vierem a, direta ou indiretamente, causar ou provocar 
ao Contratante e a terceiros, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado. 

12.29 - Observar as seguintes vedações: 

12.29.1 - a contratação de estagiário, sem observância à vedação prevista na Lei do Nepotismo 
(inciso III do artigo 3º do Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010); 

12.29.2 - a veiculação de publicidade acerca deste CONTRATO, salvo se houver prévia autorização 
da Administração do CONTRATANTE; 

12.29.3 - a subcontratação parcial ou total dos serviços objeto deste Termo. 

12.30 - Dispor de pessoal e estrutura física suficientemente aparelhada para executar os serviços, 
objeto desta licitação. 

 

13 - DO PAGAMENTO 

13.1 - O pagamento será efetuado, mensalmente, mediante emissão de ordem bancária para 
crédito em conta da CONTRATADA, até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente ao da 
prestação dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, discriminando o percentual 
aplicado somente sobre o valor global das bolsas auxílio, a título de taxa de administração, 
considerando-se as vagas efetivamente ocupadas, obedecida a proporção dos dias de estágio 
realizados. 

13.2 - A nota fiscal/fatura deverá ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao Setor de 
Recursos Humanos, localizada na Rua Coronel Jorge Marcondes, nº 501, Vila Rio Branco – 
Castro/PR, para fins de ateste por parte do Fiscal/Comissão de fiscalização, após conferência do 
valor do serviço prestado e do cumprimento de todas as condições pactuadas. 

13.3 - A CONTRATANTE encaminhará à instituição CONTRATADA, até o segundo dia útil do mês 
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subsequente, por meio eletrônico, relação com o nome, CPF e nível de escolaridade dos 
estudantes, além dos valores das bolsas de estágio, para fins de cálculo da taxa de administração. 

13.4 - No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir da data 
de recebimento do documento corrigido. 

13.5 - O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Termo. 

13.6 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes 
comprovações: 

13.6.1 - recolhimento dos encargos sociais e obrigações trabalhistas, correspondentes à última 
nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração e, quando for o caso, das multas 
aplicadas; 

13.6.2 - a regularidade fiscal, constatada através de consulta “online” aos sítios eletrônicos oficiais 
ou à documentação mencionada no art. 29 da lei nº 8.666/93. 

13.7 - Havendo atraso de pagamento, provocados exclusivamente pela Administração, o valor 
devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
I = (TX/100) 365 EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

13.8 - Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei nº 10.430, de 27/12/96, Lei nº 10.718, de 
27/11/98, bem assim a contribuição sobre o lucro líquido, a Contribuição para a Seguridade Social – 
COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar a CONTRATADA se 
esta não apresentar cópia do Termo de Opção ou Certificado de Isenção do IRPJ, de que trata a 
Instrução Normativa SRF nº 79, de 01/08/2000. 

13.9 - A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer 
quando o contratado: 

13.10.1 - não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 
exigida as atividades CONTRATADAS; ou 

13.10.2 - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
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13.11 - Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade da CONTRATADA , mediante 
consulta online, cujo documento será anexado ao processo de pagamento. 

13.12 - Quanto à prestação de serviços, na retenção do Imposto Sobre Serviços - ISS, serão 
observados, no que couber, o disposto na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 

13.13 - O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS 
ensejarão o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

14 - DAS SANÇÕES 

14.1 - Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, 
ficará impedida de licitar e contratar com o Município e será descredenciada no cadastro de 
fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 
prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais a(s) CONTRATADA(S) que: 

14.1.1 - apresentar documentação falsa; 

14.1.2 - ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.3 - falhar ou fraudar na execução do CONTRATO; 

14.1.4 - comportar-se de modo inidôneo; 

14.1.5 - fizer declaração falsa; 

14.1.6 - cometer fraude fiscal. 

14.2 - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no 
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a 
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

14.2.2 - advertência; 

14.2.1 - multa de: 

a) - 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do “Requerimento de Estagiário”, em caso 
de atraso injustificado em sua execução, limitada a incidência a 15 dias. Após o décimo quinto dia e 
a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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b) - 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor do “Requerimento de Estagiário”, em caso 
de atraso injustificado na execução do objeto, a partir do 16º dia, e que a Administração não 
caracterize como inexecução total do CONTRATO; 

c) - 10% (dez por cento) do valor do CONTRATO, nas hipóteses de rescisão contratual por 
inexecução total da obrigação assumida; 

d) - de até 3% (três por cento) do valor do CONTRATO, nas hipóteses não previstas nas alíneas 
anteriores, para efeito de aplicação de multas compensatórias. 

e) - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

f) - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada. 

14.3 - No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nas alíneas “a” e “b” com as da 
alínea “d”, o percentual aplicado não poderá ultrapassar a 7% (sete por cento). 

14.4 - As sanções de advertência, suspensão temporária do direito de contratar com a 
Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

14.5 - No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa 
prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão 
final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo 
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 
5 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada. 

 

15 - DO CUSTO ESTIMADO DOS SERVIÇOS E DO REAJUSTE 

15.1 Os custos mensais e anual, destinados ao pagamento da bolsa de estágio e do auxílio transporte 
dos estudantes, apresentam-se conforme tabela a seguir: 

15.1.1 Estimativa de Custos Mensais e Anual: 
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NÍVEL QTD 
VALOR 
UNIT. MENSAL ANUAL SUBTOTAL MENSAL TOTAL  12 MESES 

        BOLSAS 
bolsas + vale 
transporte BOLSA+VT+ADM 

SUPERIOR 3 898,00 2.694,00 32.328,00 2.994,00 38.263,68 

       
       VALE TRANSPORTE  

 
TAXA DE ADM 

  
 

  
 

UNITÁRIO POR MES POR ANO 

VALOR  POR 
ESTAGIARIO 100,00 

 
64,88 194,64 2.335,68 

MENSAL 300,00 
    ANUAL 3.600,00 
    

15.1.2 – O Valor máximo mensal da taxa de administração, por estagiário, é de R$ 64,88 (Sessenta 
e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos).  

15.1.3 – O Valor máximo anual da taxa de administração, referente às 3 vagas é de R$ 2.335,68 ( 
Dois Mil Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos. 

15.1.4 – O Valor máximo para o contrato de 12 meses, incluindo o valor das 3 bolsas, vale 
transporte e taxa de administração é de R$ 38.263,68 ( Trinta e Oito Mil, Duzentos e Sessenta e 
Três Reais e Sessenta e Oito Centavos) 

 
15.2  - Os valores mencionados no Contrato, relativos às bolsas de estágio, vale transporte e taxa 
de administração, poderão ser reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC - 
do IBGE, ou índice que venha a substituí-lo, em prazo não inferior a 12 (doze) meses de execução. 

16 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1 - Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução dos serviços contratados, 
correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral do Município, a cargo da Câmara 
Municipal, para o exercício de 2019, Elemento de Despesa 33.90.36.00 00 – Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física - 01.001.01.031.0001-2002 33.90.36.07.00 – Estagiários. 

16.2 - As despesas nos anos subseqüentes, em caso de prorrogação, estarão submetidos à dotação 
orçamentária própria prevista para atendimento à presente finalidade, a ser consignada Câmara 
Municipal, na Lei Orçamentária do Município. 
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17 - DA FORMALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

17.1 - Os serviços objeto do presente Termo de Referência serão formalizados mediante 
CONTRATO, conforme o artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

17.2 - O CONTRATO a ser firmado terá vigência de 13 (treze) meses e Execução 12 (doze) meses a 
contar da Publicação do Extrato de Contrato. 

17.3 - O CONTRATO poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos subseqüentes 
mediante termos aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real 
necessidade e com vantagens à Administração, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei nº 
8.666/93. 

18 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
18.1 - A fiscalização do cumprimento do objeto do presente contrato ficará a cargo do Servidor 
Daniel Moraes Pedroso. 

 

Castro, 08 de Maio de 2019. 
 

 

 

MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO 

PRESIDENTE 
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ANEXO II 

PREGÃO N° 004/2019  
   MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Prezado Senhor Pregoeiro: 
 
 
A Empresa __________________________, com sede na cidade _____________________, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº _____________________, neste ato representado por Sr. 

________________________, abaixo assinada, propõe à Câmara Municipal de Castro, a 

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO, PARA PREENCHIMENTO DE 03 (TRÊS) BOLSAS DE ESTÁGIO, NÃO OBRIGATÓRIO, 

REMUNERADO, SENDO 02 (DUAS) VAGAS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E 01 (UMA) 

VAGA PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nas seguintes 

condições: 

 

ITEM QTD DESCRIÇÃO 

VALOR 
UNIT. 
BOLSA 

R$ 

VALOR 
ANUAL  

R$ 

TAXA 
ADMINIST. 

ANUAL 
R$ 

01 03 
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 
POR 30 HORAS SEMANAIS 

898,00 38.263,68 2.335,68 

 
 

Validade da Proposta – 60 dias 

 

Em,_____de _____________    de 2019. 

 
 
 
 
 

 
CARIMBO CNPJ/ INSC. ESTADUAL E ASSINATURA 
DO DIRETOR E OU/RESPONSÁVEL DA EMPRESA 
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ANEXO III 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR 
 
 
 
 

 

Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ nº _____________________, sediada 

à Rua _______________________________, por intermédio de seu representante legal o Sr. 

______________________, portador da carteira de identidade nº ________________ e do CPF nº 

_______________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a Empresa 

acima qualificada, não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 
 

_____________, ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA DO 
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
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ANEXO IV 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 
 
 
 
Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ nº ________________________, 

sediada à Rua ___________________________________________________, DECLARA, para fins 

de prova junto à Câmara Municipal de Castro, nos termos do inciso IV, do Item 7.1, da Instrução 

Normativa 5-MARE e do § 2º DO Art. 32 da Lei 8.666/1993, sob as penas da lei, que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
 
 

_____________, ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA DO 
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
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ANEXO V 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
Pela presente eu: ______________________________________________________, portador da 

CI/RG n° ________________ e do CPF/MF n° ______________________, representante legal da 

empresa: ___________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF: 

______________________, DECLARO sob as penas da Lei, que citada empresa está enquadrada na 

Lei Complementar n° 147/2014, como MICROEMPRESA – ME ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE – 

EPP. 

 

Para que surta os devidos efeitos legais firmo a presente declaração. 

 

 

 
 

___________, _____ de _________________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARIMBO CNPJ E ASSINATURA DO 

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
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ANEXO VI 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
Empresa ______________________________, inscrita no CNPJ nº ____________________, Rua 

_____________________________________, DECLARA, nos termos do inciso VII, do Art. 4º da Lei 

10.520, de 17 de julho de 2002, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação da modalidade PREGÃO N° 004/2019, que não há entre seus diretores, gerentes, sócios 

ou empregados qualquer servidor da Câmara de Castro e que os envelopes nº 1 e 2 contêm a 

indicação do objeto, o preço oferecido e a documentação de habilitação, respectivamente. 

 
 
 

___________________, ____ de ______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARIMBO CNPJ E ASSINATURA DO 

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
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ANEXO VII 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS 

 
 
 
 
 
A Empresa _____________________________________________________, por seu representante 

legal, declara para o fim de participação na licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 

004/2019, da Câmara Municipal de Castro, que recebemos todas as cópias da referida Licitação, 

bem como todas as informações necessárias e que possibilitam a execução da proposta, em 

conformidade com a Lei nº 8.666/93, concordando com os termos do presente certame. 

 

 

__________, ____ de ________________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARIMBO CNPJ E ASSINATURA DO 

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
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ANEXO VIII 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº _____/2019 
 
 

Contrato DE CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE 
CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIOS 
_____________________ que entre si 
celebram a Câmara Municipal de Castro 
e a Empresa ____________________. 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Processo de Pregão Presencial nº 
004/2019, e um lado CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob nº. 77.774.685/0001-58, com sede à Rua Coronel Jorge Marcondes, nº. 
501, Vila Rio Branco, em Castro/PR, na pessoa de sua representante legal, Sra. MARIA DE FÁTIMA 
BARTH ANTÃO CASTRO, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº. 6.150.298-0 
SSP/PR, inscrita no CPF/MF nº. 020.446.999-66, residente e domiciliada na Avenida Theofilo de 
Castro, 380 – SOCAVÃO, nesta Cidade, a seguir denominada CONTRATANTE, e de outro lado a 
empresa ______________________, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua 
______________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________,  neste ato representada por seu 
sócio administrador, _________________________ ora em diante denominada simplesmente 
de CONTRATADA, as partes devidamente qualificadas e acordadas firmam o presente CONTRATO, 
nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, assim como pelas condições do Processo 
supracitado e pelos termos da proposta da CONTRATADA, conforme cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIOS, conforme 
especificado no ANEXO I  do Edital do Pregão Presencial 004/2019. 
 
Parágrafo Primeiro – Os serviços serão realizados conforme Edital. 
 
Parágrafo Segundo – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de 
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão 
Presencial nº 004/19, acompanhado de seus anexos e proposta da CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL 
 
Parágrafo Primeiro – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor máximo de R$ ___ 
(________), referente à Taxa de Administração de _____  (____). 
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Parágrafo Segundo – No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as despesas com 
impostos, seguro, taxas e demais encargos necessários à execução do objeto contratado, às 
expensas do CONTRATO. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado, mensalmente, mediante emissão de ordem 
bancária para crédito em conta da CONTRATADA, até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente 
ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, discriminando o 
percentual aplicado somente sobre o valor global das bolsas auxílio, a título de taxa de 
administração, considerando-se as vagas efetivadamente ocupadas, obedecidas a proporção dos 
dias de estágio realizados. 
 
Parágrafo Segundo -  Os pagamentos serão efetuados somente através de depósito bancário, 
conforme instrução normativa n° 45/2010, regulamentada nos Artigos n° 216 e 239 e seus 
parágrafos do regimento interno do Tribunal de Contas do Paraná, de acordo com o ANEXO X do 
Edital. 
 
Parágrafo Terceiro – Deverá conter no Corpo da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): n° do Empenho, nº 
da Dotação Orçamentária, Verba ou Convênio e nº do Processo Licitatório. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – RECURSO FINANCEIRO 
 

As despesas decorrentes do presente CONTRATO correrão à conta dos recursos da DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesa 33.90.36.00 00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física - 01.001.01.031.0001-2002 33.90.36.07.00 – Estagiários. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
Parágrafo Primeiro – O prazo de execução deste CONTRATO será de 12 (doze) meses a partir de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos subsequentes, mediante 
termos aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real necessidade e com 
vantagens à Administração, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei n° 8.666/93. 
 
Parágrafo Segundo – Os prazos de vigência e execução poderão ser prorrogados havendo o 
interesse das partes de acordo com o Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Os valores mencionados no 
Contrato, relativos às bolsas de estágio, vale transporte e taxa de administração, poderão ser 
reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC - do IBGE, ou índice que venha a 
substituí-lo, em prazo não inferior a 12 (doze) meses de execução. 



 

 

 

Rua Coronel Jorge Marcondes, 501 – Vila Rio Branco - CEP: 84.172-020 - Fone: (42) 3233-8500 
CNPJ: 77.774.685/0001-58 – site: www.castro.pr.leg.br – e-mail: camara@castro.pr.leg.br 

Página 39 

CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
 
Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste CONTRATO 
nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 
convencionados. 
 
Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 

a) - Acompanhar e fiscalizar os serviços nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, 
efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados; 
b) - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos 
serviços; 
c) - Verificar a regularidade fiscal da empresa antes do pagamento; 
d) - Notificar, por escrito, à CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
e) - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados da CONTRATADA; 
f) - Realizar a seleção dos estagiários entre os estudantes encaminhados pela 
CONTRATADA; 
g) - Encaminhar à CONTRATADA os estudantes selecionados, com informações sobre a data 
do início do estágio, horário, duração e valor da bolsa de estágio; 
h) - Fornecer à CONTRATADA, quando solicitado, informações pertinentes ao 
desenvolvimento do estagiário, mediante preenchimento de formulários próprios. 
i) - Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estudante atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural; 
j) - Receber, das unidades onde se realizar estágio, os relatórios, avaliações, e frequências 
do estagiário; 
k) - Solicitar, por escrito ou meio eletrônico, a substituição de estudantes estagiários 
quando ocorrer desligamento; 
l) - Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com 
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de 
desempenho; 
m) - Repassar, periodicamente, informações ao agente de integração contratado sobre o 
número de vagas disponíveis, a fim de que o mesmo possa proceder aos trabalhos de 
cadastramento e seleção dos estudantes que aproveitarão as oportunidades de estágio; 
n) - Conceder e efetuar o pagamento da bolsa de estágio. 

 
Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

a) - Articular-se com instituições de ensino, indicando-lhes as possibilidades de estágio 
(áreas e número de vagas), adotando com presteza os procedimentos administrativos para 
sua realização; 
b) - Recrutar, pré-selecionar e encaminhar os estudantes, candidatos a estágio, de acordo 
com as áreas de interesse do CONTRATANTE, em 05 (cinco) dias úteis, para que sejam 
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selecionados e possam se dedicar às atividades relacionadas com os respectivos cursos; 
c) - Lavrar Termo de Compromisso de Estágio – TCE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a partir da solicitação de contratação pelo CONTRATANTE, a ser assinado pela 
empresa, pela instituição de ensino e pelo estagiário, observando-se as exigências contidas 
nas normas legais e regulamentares pertinentes; 
d) - Exigir do estudante declaração de escolaridade para fins de comprovação; 
e) - Elaborar e fornecer o Manual do Estagiário, que deverá ser aprovado pelo 
CONTRATANTE; 
f) - Nos casos de prorrogação do Termo de Compromisso de Estágio, os Termos aditivos 
deverão ser encaminhados pela CONTRATADA à CONTRATANTE até 15 (quinze) dias antes 
de entrar em vigor. 
g) - Providenciar, no momento da prorrogação do CONTRATO, os documentos pertinentes 
(novo TCE/Acordo de Cooperação, confirmação de matrícula, Relatórios de Estágio, etc); 
h) - Controlar e informar, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, os vencimentos 
dos Termos de Compromisso de Estágio – TCE´s, para as providências de substituição ou 
prorrogação; 
i) - Providenciar desligamento ou substituição do estagiário, mediante o interesse e a 
conveniência do CONTRATANTE, manifestados eletronicamente; 
j) - Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, sempre que informada pela instituição de 
ensino, qualquer irregularidade constatada na situação escolar dos estagiários, bem como a 
conclusão ou interrupção do curso realizado pelo estagiário na instituição de ensino, para 
posterior rescisão do TCE; 
k) - No ato da contratação, orientar o estudante sobre os aspectos legais, técnicos e 
pedagógicos do estágio e a relação estagiário e o CONTRATANTE; 
l) - Prestar orientação atitudinal e comportamental aos estagiários; 
m) - Informar e orientar, regularmente, por meio de reuniões periódicas, as Secretarias 
Municipais, gerências e supervisores, sobre os procedimentos, temas relevantes, posturas 
institucionais e operacionais, relativas ao programa de estágio; 
n) - Promover o ajuste das condições de estágio, definidas pelas Instituições de Ensino, com 
as disponibilidades do CONTRATANTE, indicando as principais atividades a serem 
desenvolvidas pelos estagiários, observando sua compatibilidade com o contexto básico da 
profissão ao qual o curso se refere; 
o) - Acompanhar a realização do estágio junto ao CONTRATANTE, subsidiando as 
respectivas instituições de ensino com as informações pertinentes; 
o.1 - O estágio como ato educativo supervisionado, deverá ter o acompanhamento efetivo 
pelo professor da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado 
por vistos nos relatórios bimestrais de atividades e por menção de aprovação; 
o.2 - Juntamente com o relatório de estágio, deverá encaminhar à instituição de ensino o 
certificado de estágio, não podendo este ser expedido na hipótese em que o estudante não 
obtiver aproveitamento satisfatório ou no caso de desligamento antecipado causado pelo 
estagiário; 
p) - Exigir e analisar relatórios de estágio do estudante, a cada 02 (dois) bimestres; 
q) - Proceder, semestralmente, o acompanhamento “in loco” do estagiário; 
r) - Avaliar, junto aos supervisores, gerentes e chefias das unidades, os estágios realizados; 
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s) - Manter o CONTRATANTE informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou 
interrompam o curso normal do CONTRATO; 
t) - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
CONTRATANTE; 
u) - Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências do 
CONTRATANTE, bem assim dos estagiários; 
v) - Observar que a quantidade parcial ou total de estagiários e o valor da bolsa de estágios 
poderão ser alterados, no interesse do serviço e a critério do CONTRATANTE, nos limites 
fixados em lei; 
w) - Garantir, em favor do estagiário, seguro contra acidentes pessoais, para o caso de 
morte ou invalidez permanente, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, 
conforme fique estabelecido no termo de compromisso, devendo constar mesmo o 
respectivo número de apólice e o nome da Seguradora; 
x) - Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
CONTRATO; 
y) - Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência deste 
CONTRATO; 
z) - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão contratual, sem 
prejuízo das demais sanções; 
a.a.1) - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda 
que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 
a.a.2) - Responsabilizar-se pelos serviços, objeto deste Termo, respondendo civil e 
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 
empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades vierem a, direta ou 
indiretamente, causar ou provocar ao CONTRATANTE e a terceiros, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado; 
a.a.3) - Observar as seguintes vedações: 
a.a.3.1) - A contratação de estagiário, sem observância à vedação prevista na Lei do 
Nepotismo (inciso III do artigo 3º do Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010); 
a.a.3.2) - A veiculação de publicidade acerca deste CONTRATO, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE; 
a.a.3.3 - A subcontratação parcial ou total dos serviços objeto deste Termo. 
 
a.a.4) - Contratar prioritariamente os estagiários em atividade na Câmara Municipal no 
prazo de até 30 (trinta) dias à contar da assinatura do CONTRATO, mantendo-o de acordo 
com a conveniência e necessidade da Administração Pública, à luz da legislação vigente.  
a.a.5) - Dispor de pessoal e estrutura física suficientemente aparelhada para executar os 
serviços, objeto desta licitação. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES 
 
Parágrafo Primeiro - Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 
5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com o Município e será descredenciada no 
cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla 
defesa, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais a(s) 
CONTRATADA(S) que: 

 
      a)- apresentar documentação falsa; 

b) - ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) - falhar ou fraudar na execução do CONTRATO; 
d) - comportar-se de modo inidôneo; 
e) - fizer declaração falsa; 
f) - cometer fraude fiscal. 

 
Parágrafo Segundo - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a 
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 
a) - advertência; 
b) - multa de: 
 
b.1) - 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do “Requerimento de Estagiário”, 

em caso de atraso injustificado em sua execução, limitada a incidência a 15 dias. Após o décimo 
quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não 
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, 
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b.2) - 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor do “Requerimento de Estagiário”, 
em caso de atraso injustificado na execução do objeto, a partir do 16º dia, e que a Administração 
não caracterize como inexecução total do CONTRATO; 

b.3) - 10% (dez por cento) do valor do CONTRATO, nas hipóteses de rescisão contratual por 
inexecução total da obrigação assumida; 

b.4) - de até 3% (três por cento) do valor do CONTRATO, nas hipóteses não previstas nas 
alíneas anteriores, para efeito de aplicação de multas compensatórias; 

b.5) - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

b.6) - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada. 
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Parágrafo Terceiro - No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nas alíneas “a” e “b” 
com as da alínea “d”, o percentual aplicado não poderá ultrapassar a 7% (sete por cento). 

 
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência, suspensão temporária do direito de contratar com a 
Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
Parágrafo Quinto - No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na 
fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, 
até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo 
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 
5 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO 
 
O presente CONTRATO poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Art. 
78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
 
Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77, da Lei nº 8.666/93, bem como o disposto no artigo 79, da 
referida Lei. 
 
 
CLÁUSULA NONA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93, de 21 de 
junho de 1.993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS 

 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Lei 11.788/2008, 
Decreto nº 3.555/2000 e dos princípios gerais de direito. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FISCAL 
 
O Fiscal designado pela Câmara Municipal para a fiscalização deste CONTRATO, inclusive quanto 
aos prazos estabelecidos será o Sr DANIEL MORAES PEDROSO, CPF/MF: 053.220.489-10. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
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Elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de Castro – Paraná, como o único 
competente para serem dirimidas todas as dúvidas que porventura se originem no presente 
CONTRATO. 
 
Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de 02 (duas) testemunhas. 
 

Castro, __ de __________ de 2019 
 

 

MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO  

PRESIDENTE  

CONTRATANTE CONTRATADA 

 
 
 

DANIEL MORAES PEDROSO 
CPF: 053.220.489-10 

FISCAL DO CONTRATO 
 
 
TESTEMUNHAS: 

NOME: NOME: 

RG.: RG.: 

CPF.: CPF.: 
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ANEXO IX 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

 

 

  Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, 

sob a modalidade PREGÃO N° 004/2019, instaurado pela Câmara Municipal de Castro, que não 

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 

  Bem como declaramos não haver entre nosso quadro societário, funcionários públicos ou 

parentes em primeiro grau de Vereadores ou do Prefeito do Município de Castro – PR. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

Em, _____ de _______________  de 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CARIMBO DO CNPJ/NOME/ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO X 
 

DADOS BANCÁRIOS 
 
 
 
 

Empresa 
 

 

CNPJ 
 

 

Fone - Fax 
 

 

Banco  
 

Agência  
 

Conta Corrente (    ) 
    Poupança          (    )                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

Ano de Abertura da Conta   
 

Endereço da Agência/Cidade/UF  
 
 

 
 
 
 
Castro, ____de ___________ de 2019. 
 
 
 

__________________________ 
DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL 


