PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jm LAURO DE FREITAS
PREGAO PRESENCIAL - N° 021/2018

PROCESSO ADMINISTRATE VO - N° 09344/2018
ANEXO IV - PLANILHA DISCRIMINATIVA
(Este anexo 6 um modelo e deve ser feito em papel timbrado da hcitante)

ITEM

ESPECIFICAQAO

Periodo

Estcigio de interesse curricular
n3o obrigatorio que devera ser
desenvolvido em ambiente de
trabalho. que possibilite a
preparagSo do estagidrio para o
trabalho produtivo, ter carrier
de complementaÿao

1

educacional e de prdtica
profissional planejado,
executado, acompanhadoe
avaliado em conformidade com
os curriculos e horario escolar,
tern como ser capaz de
proporcionar a aplicagao de
conhecimentos tedricos e
aperfeigoamentos cientlficos e

Escolaridade

Quant.

V. de Tarifa

v. unitdrio

V. MENSAL

Medio

58

R$ 46,67

R$ 750,00

R$ 46.206.86

R$

Superior

442

R$ 46,67

R$ 950,00

R$ 440.528,14

R$ 5.286.337,68

V. TOTAL

554.482,32

12 Meses
(doze
meses)

de relacionamento humano, n§o
acarretando qualquer vinculo
empregatlcio com a Prefeitura
de Lauro de Freitas _
VALOR TOTAL =====

R$ 5.840.820,00

Obs:. O valor unitario corresponde: A bolsa mais o auxilio transpose

A licitante DECLARA que acatara o pagamento da AdmimstrapSo conforme Edital, ao tempo que indica os dados

bancarios da licitante:
BANCO

AGENCIA

N° DA CONTA

(local, data)

Representante Legal (Assinatura e identificagSo do responsavel e carimbo da empresa)
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ANEXO V

DECLARAQAO DE OBSERVANCE AO ART. 7°, INCISO XXXIII, DA CARTA MAGNA
(Este anexo 6 um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

>

Declaro a estrita observeincia ao Princlpio Constitutional do Art. 7, Inciso XXXIII da Carta Magna, e estou
ciente de que eventual revelagao da infringgncia a regra, acarretara a Imediata Inabilitagao ou Desclassificagao do
Preqao Presencial para Reqistro de Precos N° 021/2018, bem como a RescisSo da Ata de Registro de Pregas

-

que venha a firmar com o Municlpio de Lauro de Freitas.

(local, data)

Representante Legal
(Assinatura e identificagSo do responsavel e carimbo da empresa)

t1
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CLAUSULA DECIMA

O ESTAGIARIO

acidentes pessoais conforme apolicc n“

durante

a

vigcncia tin presente Termo dc Compromisso de Estagio cstara segurado contra
no valor dc

da seguradora

E, por cstarem dc intciro c commit acordo com o Plano dt \tividadcs de Estagio abaixo descrito e corn as denials condicocs estabelectdas
neste Termo

de Compromisso de Estiigio, as partes assinam cm 3 vias dc igual teor.

PLANO DE ATIVIDADES DE ESTAGIO (Informar as atividadcs do cstagiario).

INSTITIJIQAO DE ENSINO
carimbo c assinatura

ESTAGIARK ) ( >n Rcpresentantc 1 .cgal
RG: (cstudantc mcnor)

CONCEDENTE
carimbo c assinatura

AGENTE DE INIEGR
carimbo c assinatura

)

I
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\

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2019
Valldade: 12 (doze) meses

Aos quatorze dias do m§s de janeiro do ano de dots mil e dezenove, o

MUNICiPIO DE LAURO DE FREITAS,

ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o N° 13.927.819/0001-40. com sede na Praga JoSo Tiago dos
Santos - N° 25 - Centro - Lauro de Freitas/ Bahia, representado por sua Prefeita Municipal - St4 Moema Isabel

Passos Gramacho, no uso da competOncia que Ihe foi atribuida nos termos do Art 15 da Lei Federal N° 8.666/93 e
Decreto Municipal N° 2.413/06, obsetvadas. ainda, as demais nonmas legais aplicaveis. de acordo com o resultado
da classrficagSo das Proposlas apresentadas no PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS N°
021/2018, RESOLVE registrar o(s) prego(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no Item 4, de acordo com a

ClassificagSo por ela(s) alcangada(s), observadas as condigfies do Edital que integra este instrumento de registro e
aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem.
(

I
1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tern por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAgAO DO PROGRAMA
DE

CONCESSAO DE VAGAS DE ESTAGIO REMUNERADAS A ESTUDANTES REGULARMENTE

MATR1CULADOS, REMUNERADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E

PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO. Pregao Presencial para Registro de Pregos - N° 021/2018, que passa fazer parte, para todos os
efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. O Registro de Pregos formalizado na presente Ata ter£ validade de ate 12 (doze) meses, contados a partir da
publicagSo.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1. 0 Orgao Gerenciador da Ata de Registro de Pregos sera a Secretaria Municipal de Educacao.

L

4. DOS PRECOS REGISTRADOS

4.1. Os pregos, as empresas, as quantidades e as especificagoes dos servigos registrados na presente Ata,
encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de dassificagSo obtida no Certame Ucitatorio:

r>.

A LAURO DE FREITAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE

PREGAO PRESENCIAL - N° 021/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 09344/2018

-

ODE Capacitagao, Insergdc a Oesenvotvim&nto
CNPJ: 08.935.660(00001-52'
-CEP 41940-660
Rua Lucala, 03, Rio Vermelho Salvador
VALOR
GBJETO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMIWSTRAQAO DO

-

-

PROGRAMA OE COMCESSAO OE VAGAS DE ESTAGIO
REMONERADAS A ESTUDANTES REGULARMENTE
MATRlCULADOS. REVUNERADOS PQR 6STA PREFEITURA.

ITEM

1

ESPECtFICAQAO
Estagio de interesse curricular
nSo obrigatdno que daverg sar
desenvolvido em amblerrte de
trabalho, que possibilite a
preparagAo do estaglgrio para o
trabalho produtivo ter carater de
complementaggo educacional e
de prgtica professional planejado.
executado. acompanhado e
avallado em conform(dade com
os cumculos e hordrio escolar.
tern como ser capaz de
proporcionar a aplicaggo de

Periodo

R$ 5.680.800,00
Quant.

V. do
Tarifa

v. unltirio

V. MENSAL

MAdio

58

RS 20,00

R$ 750,00

R$ 44.660,00

R$

Superior

442

RS 20,00

R$ 950,00

R$ 428.740,00

RS 5.144.880,00

Escolari

dado

V. TOTAL

535.920,00

12
Meses
(doze
meses)

conhecimentos teoricos e
aperfeigoamentos dentlficos e de
relacionamento humano, nSo
acarretando qualquer vinculo
empregatitio com a Prefettura de
Laura de Freitas.

VALOR TOTAL
VALOR GERAL «

---

----

:=
| R$ 5.680.800,00
=sssaa
>R$ 5.680.800,00 (Clnco milhoes, seiscentos e oitertta mil e oitocentos reals)

5. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
5.1. O criterio da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas e obedecer a ordem de classificagAo. o(s) licitante(s)

vencedor(s), cujo(s) prego(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Prego, sera(So) convocado(s) para

retirar a Nota de Empenho, no pnazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento da convocagOo,
estando as obrigagoes assumidas vinculadas a Proposta, aos lances, ao Edrtal e 8 respectiva Ata;
5.2. A partir da emissSo da nota de empenho o Detentor da Ata passa a ser considerado eomo CONTRATADO,

obrigando-se a obedecer, alAm do disposto nesta Ata, os ditames e especiftcagfies constantes no Termo de
Referenda, do Edital de LidtagSo do PregSo Presencial para Registro de Pregos

- N° 021/2018;

5.3. O Sistema de Registro de Pregos nSo obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo V,
podendo a AdministragSo promover a aquisigfio em unidades de acordo com suas necessidades;

5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas nSo esta obrigada, durante o prazo de vaiidade do Registro de

Pregos decorrente deste Certame, a firmar as contratagOes que dele poderrSo advir, podendo realizar lidtagbes
especfficas para a aquisigSo pretendida, ficando assegurado ao beneficiArio do registro a preferfencia de
fomecimento em igualdade de condigdes;
5.5. O direito de preferAnda de que trata o subitem anterior podera ser exercido pelo benefidgrio do registro quando
l*\
a Prefeitura Munidpal de Lauro de Freitas, apbs realizada a licrtagSo especifica, constatar que o prego obtido\£iguar\'

o
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_
-

-

EMPRESA: C»DE Capacitacao, Insergao e Desenvotvimonto
CNPJ: 08.935.660/00001-62ÿ
Entferego: Rua Locaia, n° P3, Rio Venmeiho Salvador Ba -

COMTRATAgAiO DEEMPRE&A PARA

1

ESPECIFICAQAO
Estagio de interesse curricular
nfio obrigatOrio que devera ser
desenvolvido em ambients de
trabalho. que posslbilite a
preparagdo do estagilrio para o
trabalho produtivo. ter carater de
comptementagSo educaciortal e
de prdtiea proftssional ptanejado.
executado, acompanhado e
avaliado em conformidade com
os currlculos e horario escolar,
tern como ser capaz de
propordonar a apiicagfio de

-

41940-660
VALOR

“

A

PROGfiAMA DE C0MC6SSA0 DH VAGAS DE ESTAGIO
REMUNERAOAS A ESTUDAKT&S REGULAR**EKTE
WATRICULAOOS. REMUNEftAPOS POR 5?a3g5aJt 1*1:1A

ITEM

—

Pertodo

R$ 5.680.800,00

Escolari
dade

Quant.

V. de
Tarlfa

v. unitario

V. MEIWAL

Mddio

58

RS 20,00

R$ 760,00

R$ 44.660,00

Superior

442

RS 20,00

RS 950,00

RS 428.740,00

V. TOTAL

RS

535.920,00

12

Meses
(doze
meses)

R$ 5.144.880,00

conhecimentos tedricos e
aperfeigoamentos clentlficos e de
relacionamento humano. nSo
acarretando quslquer vinculo
empregatldo com a Prefeltura de
Lauro de Freitas.

______
VALOR TOTAL
VALOR GERAL

| R$

S.680.800,00

-

>R$ 5.680.800,00 (Cinco mllhoes, seiscentos e oitenta mil e oitocentos reals)

5. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
5.1. O criterio da Prefeltura Municipal de Lauro de Freitas e obedecer a ondem de dassificag&o, o(s) licitante(s)

vencedor(s), cujo(s) prego(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Prego,

sera(So) convocado(s) para

retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento da convocagfio,

estando as obrigagbes assumidas vinculadas 0 Proposta. aos lances, ao Edital e 0 respectiva Ata;
5.2. A partir da emissSo da nota de empenho o Detentor da Ata passa a ser considerado como CONTRATADO,

obrigando-se a obedecer, alem do disposto nesta Ata, os ditames e espedficagdes constantes no Tetmo de
Referenda, do Edital de Lidtaggo do PregSo Presencial para Registro de Pregos

- N° 021/2018;

5.3. O Sistema de Registro de Pregos nao obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indlcadas no Anexo V.
podendo a Administragbo promover a aquisigSo em unidades de acordo com suas necessidades;
5.4. A Prefertura Municipal de Lauro de Freitas

esta obrigada, durante o prazo de validade do Registro de
Pregos decorrente deste Certame, a firmar as contratagSes que dele poderSo advir, podendo realizar licitagdes
especificas para a aquisigao pretendida. ficando assegurado ao beneficiSrio do registro a preferbncia de
fomecimento em igualdade de condigSes;
5.5. O direito de preferenda de que trata o subitem anterior podera ser exercido pelo beneficiSrio do registro quando
n§o

a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. apOs realizada a licrtagdo especifica, constatar que o prego obtidoVeigualV

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
-
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-

6 10 Quanto A prestagao de servigos. na retengio do Imposto Sobre Servigos
couber, o disposto na Lei Complementer n° 116, de 31 de julho de 2003.

- ISS, serAo observados, no que

6.11 O descumprimento das obrigagOes trabalhistas, previdendarias e as relativas ao FGTS ensejarAo o pagamento

em julzo dos valores em debito, sem prejuizo das sangAes cabiveis.
7. DAS OBRtGACOES DO 6RGAO GERENCIADOR

7.1. Gerenciar a presente Ata. Indicando. sempre que solidtado. o nome do detentor da ata, o prego, e as
espedficagoes dos servigos registrados, observada a ordem de dassificagfio indicada na licitagio;
7.2. Observar para que, durante a vigenaa da presente ata, sejam mantidas todas as condlgdes de HabilitagAo e
qualifiesgao exigidas na licitagAo, bem assim, a compatibilidade com as obrigagdes assumidas;

7.3. Conduzir eventuais procedlmentos administrativos de renegociagSo de pregos registrados, para fins de
adequagAo as novas condigdes de mercado, e de aplicagao de penalidades;

7.4. Acompanhar a evolugAo dos pregos de mercado. com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles

registrados na presente Ata;

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condigdes ajustadas na presente Ata;

/

'

7.6. Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificagAo) quanto ao interesse em prestar
servigo a outro(s) OrgAo da Administragao Publica que exteme(m) a intengAo de utilizar a presente Ata, conforme

item 5.6.

8. DAS OBRIGACGES DO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
8.1. Cumprir com o objeto obedecendo rigorosamente ao disposto no Anexo II - Termo de Referenda do Edital do
Pregao Presencial para Registro de Pregos - N° 021/2018,

8.2. Providenciar a imediata corregao de deficiencias, falhas ou irregularidades constatadas pelo 0RGAO

GERENCIADOR referentes As condigdes firmadas na presente Ata;
8.3. Viabiilzar o atendimento das condigoes firmadas a partir da data da publicagao da presents Ata;
8.4. Manter, durante o prazo de vigAnda da presente Ata. todas as condigSes de HabilitagAo exigidas no Edital do

PregAo Presencial para Registro de Pregos - N° 021/2018;
8.5. DeverA informar, no prazo mAximo de 05 (dneo) dias

liteis. contados do recebimento da notificagAo, quanto A
aceitagSo ou nSo do cumprimento do objeto a outro 6rg§o da AdministragAo Publica (nAo partidpante) que venha a
manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
'9. DAS PENALIDADES

9.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e no art 28 do Decreto n° 5.450/2005, ficarA impedida de
lidtar e contratar, pelo prazo de atA 5 (dneo) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das multas previstas
neste contrato e demais cominagfies legais a(s) CONTRATADA(S) que:

9.1.1 apresentar documentagio falsa;
9.1.2 ensejar o retardamento da execugAo do objeto;
9.1.3 falhar ou fraudar na execugSo do contrato;
9.1.4 comportar-se de modo inidflneo;

r\

9.1.5 fizer dedaragAo falsa;

ts
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9.1.6 cometer fraude fiscal
9.2 Com fundamento nos arligos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA ficare sujeita, no caso de atraso
injustificado, assim considerado pela Administrag3o, inexecugSo parcial ou inexecugio total da obrigagao, sem

prejulzo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a pr6via e ampla defesa, As seguintes penalidades:

9.2.2 advertencia;
9.2.1 multa de:
a) 0,2% (dois decimos por cento) ao dia sobre o valor do “Requerimento de Estagterio”, em caso de atraso

injustificado em sua execugSo, limitada a incidencia a 15 dias. Ap6s o decimo-quinto dia e a criterio da
AdministragSo, no caso de execugSo com atraso, podete ocorrer a n§o-aceitag5o do objeto, de forma a configurar,

nessa hipOtese, inexecugao total da obrigagao assumida, sem prejuizo da resdsSo unilateral da avenga;
b) 0,3% (ttes decimos por cento) ao dia sobre o valor do "Requerimento de Estagterio", em caso de atraso
injustificado na execugao do objeto. a parlir do 16° dia. e que a AdministragSo nSo caracterize como inexecugHo total
do contrato.
c) 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas hipdteses de resdsao contratual por inexecugSo total da obngagao

assumida;

d) de ate 3% (tres por cento) do valor do contrato, nas hipdteses nao previstas nas allneas anteriores, para efeito de

aplicagao de multas compensatorias.
e) suspensao temporaria do direito de partidpar de licitagSo e impedimenta de contratar com o MEC, pelo prazo de

ate 2 (dois) anos.
f) declaragSo de inidoneidade para lidtar ou contratar com a AdministragSo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicSo ou ate que seja promovida a reabilitagao, perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA ressardr o CONTRATANTE pelos prejuizos
resultantes e apOs decorrido o prazo da sangao aplicada.

9.3 No caso de ocorrencia concomitante das multas previstas nas alineas "a" e "b" com as da alinea ‘d’, o percentual
aplicado n§o podera ultrapassar a 7% (sete por cento).

9.4 As sangSes de advertencia, suspensdo temporaria do direito de contratar com a AdministragSo e de declaragflo
de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragSo Publica poderio ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

9.5 No caso de multa, cuja apuragao ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa previa, o
CONTRATANTE podera fazer a retengSo do valor correspondents a multa, at6 a dectsdo final da defesa pr6via.
Caso a defesa previa seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente serS

depositado em favor da CONTRATADA, em ate 5 (cinco) dias uteis a contar da data da decisSo final da defesa
apresentada.

10. DAS ALTERAC6ES NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.1. O gerenciador da ata de Registro de Pregos acompanhara a evolugSo dos pregos de mercado, com a
finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
10.1.1. SerSo considerados compativeis com os de mercado os pregos registrados que forem iguais ou inferiores a
media daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Laura de Freitas, por intermedio do 6rgSo
Registro de Pregos;

\

A
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10.2. Quando o prepo inicialmente registrado tomar-se superior ao prego mAdio praticado no mercado, o drgSo
gerenciador solicitard ao detentor da Ala, por escrito, redugSo do prepo registrado. de forma a adequS-lo aos niveis

definidos nos termos do subitem anterior,
10.2.1. Caso o detentor da ata nSo concorde em reduzir o prepo, serd liberado do compromisso assumido. devendo
o 6rgSo gerendador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociag§o;
10.3. Quando o prepo de mercado tomar-se superior aos prepos registrados e o detentor da Ata, mediante

requerimento devidamente comprovado, nio puder cumprir o compromisso, o 6rg§o gerenciador poderA:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicagAo da penalidade, confirmando a veraddade dos

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicagSo ocorrer antes do pedido de fomecimento;
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociagSo.

10.4. N3o havendo Axito nas negociapdes de que tratam os subitens anteriores, o drgdo gerenciador deverA
proceder A revogapao da Ata de Registro de Prepos.

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

11.1. 0 detentor da ata, assegurados o contraditdrio e a ampia defesa, tera seu registro cancelado quando:
a) NSo cumprir as obrigagoes da presente Ata:

b) NAo retirar a Nota de Empenho no prazo estabeleado pela AdministragAo sem justificative aceit&vel
c) NSo aceitar reduzir seu prego registrado na hipotese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;

d) por razdes de interesse publico, devidamente demonstradas e justificadas pela AdministrapAo.

11.2. 0 detentor da ata podera solicitar o cancelamento de seu registro. na ocomAncia de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execugao contratual, decorrente de caso fortuito, ou fdrga maior, devidamente
comprovados.

12. DA PUBLICIDADE

12.1. O(s) pregofs), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) espedficagSo (6es) resumida (s) do objeto e
as quantidades, como tambAm as posslveis alterapdes da presente Ata, ser§o publicadas nos meios de publicagAo
pertinentes. em conformidade com o disposto no Art. 6°, Indso I do Decreto N° 2.413/2006.
13. DAS DISPOSICOES FINAIS

13.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo N° 09344/2018, o Edital do Pregao Presenclal para
Registro de Prepos - N° 021/2018 e as Propostas, com prepos e especificagdes;

P

...

JL.-

a
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13.2. As controversies decorrentes desta Ata serfio dirimidas no foro deste Munidpio de Lauro de Freitas. Estado da

Bahia:

E por estar, assim, justo e avengado. depots de lido e achado conforme, for o presente instmmento lavrado em 03 (trfes)
vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo

INIClPIO DE LAURO DE FREITAS
Moema Isabel

*

sos Gnamacho - Frefeita Municipal

V

V

CAPACITÿAO, INSERQAO E DESENVOLVIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO
Paulo Gabriel Nacif Sotecfede - Secrettrio Municipal

TESTEI
NOME:
CPF:

CfbS-OM.

TESTEMUNHAS:
NOME:
j

CPF
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ATA DE REGISTRO DE PREQOS N° 01/2019
Validade: 12 (doze) meses
\os quatorze dias do mbs de

Janeiro do ano de dois mil e

dezenove, o

MUNICiPIO DE

LAURO DE FREITAS.

•ST ADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o N° 13 927 819/0001-40, com sede na Praga Joao Tiago dos

Santos

- N° 25 - Centro - Lauro de Freitas/ Bahia, representado por sua Preteita Municipal - Sr* Moema Isabel

3assos Gramacho, no uso da competencia que Ihe foi atribuida nos termos do Art, 15 da Lei Federal N° 8.666/93 e
5ecreto Municipal N° 2.413/06. observadas. ainda, as demais normas legais aplicaveis, de acordo com o resultado
ta classificaqao das Propostas apresentadas no PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREQOS N*

>21/2018, RESOLVE registrar o(s) prego(s) da(s) empresa(s) relaclonada(s) no Item 4, de acordo com a
ClassificagSo por ela(s) alcangada(s), observadas as condigdes do Edital que Integra este instrument) de registro e
iquelas enunciadas nas clausulas que se seguem
I. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tern por objeto a
)E

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAQAO DO PROGRAMA

CONCESSAO DE VAGAS DE ESTAGIO REMUNERADAS A ESTUDANTES REGULARMENTE

4ATRICULADOS, REMUNERADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E

’LANILHA

DISCRIMINATE NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE

rOUCACAO. Pregao Presencial para Registro de Pregos - N° 021/2018, que passa

fazer parle, para todos os

>feitos. desta Ata.
!. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

1.1. O Registro de Pregos formalizado na presente Ata tera validade de ate 12 (doze) meses, contados a partir da
>ublicagao
I. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

1.1. O CrgSo Gerenciador da Ata de Registro de Pregos sera a Secretaria Municipal de Educacao.

>. DOS PRECOS REGISTRADOS
1.1. Os pregos. as empresas. as quantidades e as especificagbes dos

sorvigos

registrados na presente Ata.

sncontram-se indicados nos quadras abaixo, observando-se a ordem de classificagSo obtida no Certame LicitatOrio
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_
_
-

IPRESA: CIDE - Capacitagao, Insergao e Oesenvolvimento

PJ: 08.935.660/00001-52

Salvador
OBJETO
ORTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DO
PROGRAMA 06 CONCESSAO DE VAGAS DE 6STAGIO
derego: Rua Lucaia, n° 03, Rio Vermelho

Ba - CEP 41940-660

VALOR

R$ 5.680.800,00

REMUNERAOAS A ESTODANTES REGULARMENTE
MRICULADOS, REMURERADOS POR ESTA PREFEITURA.

ESPECIFICACAO

M

Periodo

Escolari
dad©

Quant.

V. de
Tarifa

v. unitario

V. TOTAl

V. MENSAl

Estagio de interesse cumcular

obrigatbrio que deverd ser
desenvolvido em amblente de
trabalho. que possibllite a
preparaÿdo do estagiirio para o
trabalho produtrvo, ter carter de
complementagao educaaonal e
de prdtica profissional planejado.
executado. acompanhado c
avaliado em conformidade com
os curriculos e hordrio escolar,
tern como ser capaz de
proporcionar a aplicaÿao de

n§o

M6dio

58

Superior

442

R$

20.00

R$

750.00

R$

44.660.00

R$

535.93

12
Meses
(doze
meses)

RS 20.00

RS 950,00

R$ 428.740.00

R$ 5.144.88

conhecimentos teoncos e
aperfelÿoamentos aentlficos © de
relacionamento humane, ndo
acarretando qualquer vinculo
empregatlclo com a Prefeitura de
Lauro de Freitas.

| R$ 5.680.800,00
LOR TOTAL
LOR GERAL ==>R$ 5.680.800,00 (Cinco milhoes, seiscentos e oitenta mil e oitocentos reals)
i. PAATA DE REGISTRO DE PRECOS

J.1. O eriterio da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 6 obedecer £ ordem de classificagdo, o(s) Hcitante(s)
'encedor(s). cujo(s) prego(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Prego. serd(do) convocado(s) para

etirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento da convocagdo,

sstando as obrigagoes assumidas vmculadas a Proposta, aos lances, ao Edital e a respectiva Ata:
5.2. A partir da emissSo da nota de empenho o Detentor da Ata passa a ser considerado como CONTRATADO.

>brigando-se a obedecer. aldm do disposto nesta Ata. os ditames e especiftcagdes constantes no Termo de
Referenda, do Edital

de licitagdo do Pregao Presencial para Registro de Pregos - N° 021/2018;

5.3. O Sistema de Registro de Pregos nSo obriga a compra. nem mesmo nas quanlidades mdicadas no Anexo V.
rodendo a Admmistragao promover a aquisigao em unidades de acordo com suas necessidades;
5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas ndo esta obrigada. duranle o prazo de validade do Registro de

’regos decorrente deste Certame. a lirmar as contratagdes que dele poderao advir, podendo realizar licitagdes

sspeclficas para a aquisigdo prelendida. ficando assegurado ao beneficiario do registro a preferencia de

omecimento em igualdade de condigdes:

5.5. O direito de preferencia de que trata o subitem anterior podera ser exercido pelo beneficidno do registro quando
Municipal de Lauro de Freitas, apds realizada a llcltagao especlfica. constatar que o prego obtido 6 igual

i Prefeitura
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)U

maior que o registrado ou, apos negociagao, aquiescer o detentor da ata em baixar o prego registrado, igualando

JU

tornando-o menor que o obtido em referida llcitagao;

i.6. A presente Ata podera ser utillzada por qualquer orgdo ou entidade da Administragao Ptlblica que nho tenha

larticipado do Certame licltatorio. mediante previa consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, observadas,
unda, as demais regras impostas no Art. 8° do Decreto N° 2 413/2006.

i. DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento sera efetuado. mensalmente. mediante emlssao de ordem bancaria para credito em conta da
JONTRATADA, ate o 5' (quinto) dia util do mes subsequente ao da prestagao dos servigos. mediante a
spresentagao da nota fiscal/fatura, discriminando o percentual aplicado somente sobre o valor global das bolsas-

ruxilio, a titulo de taxa de administragao. considerando-se as vagas efetivamente ocupadas, obedecida a proporgao

!os dias de estaglo reallzados.

5.2 A nota fiscal/fatura devera ser entregue pela CONTRATADA diretamente CoordenagSo Executiva da Secretaria
Municipal de Educagao ou outra indicada pela Administragao Municipal, para fins de ateste por parte do

uscal/ComissSo de fiscalizagao, apos conferSncia do valor do servigo prestado e do cumprimento de todas a
:ondigoes pactuadas.
i.3 A CONTRATANTE encaminhara

a instituigao CONTRATADA. ate o segundo dia util do m6s subsequente, por

neio eletronico, relagao com o bolsas de estagio, para fins de cdlculo da taxa de administragao.

5.4 No caso de faturas emitidas com erro. a contagem de novo prazo Iniciar-se-a a partir da data de recebimento do

locumento corrigido.
5.5 O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os vaiores correspondentes a multas ou indemzagdes

levidas pela CONTRATADA, nos termos deste Ternio.
5.6 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obngatonamente acompanhada das seguintes comprovagdes:
5.6.1 recolhimento dos encargos sociais e obrigagdes trabalbistas. correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura
]ue

tenha sido paga pela Administragao e, quando for o caso. das multas aplicadas;

5.6.2 a regularidade fiscal, constatada atraves de consulta "online", mediante consulta aos sitio eletronicos oficiais
JU

a documentagao mencionada no art. 29 da lei n° 8.666/93.

5.7 Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n° 10.430, de 27/12/96, Lei n° 10.718, de 27/11/98 e IN/SRF n“
180, de 15/12/2004 alterada pelas IN n°539. de 25/04/2005 e n° /06. de 09/01/2007, a Divisdo de Execugdo

Orgamentdria e Financeira retera na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica
xmtribuigao sobre o lucre liquido. a Contribuigao para a Seguridade Social

- COFINS e

- IRPJ, bem assim

a

a contribuigao para o

3IS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar a CONTRATADA se esta nao apresentar copia do Termo de Opgao
>u Certificado de Isengao do IRPJ, de que trata a InstrugSo Normativa SRF n° 79, (!e 01/08/2000

5.8 A retengao ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sangoes cabiveis, so devera ocorrer quando o contratado;
5.9.1 nSo produzir os resultados, delxar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades
OONTRATADAS; ou

5.9.2 deixar de utilizar materials e recursos humanos exigidos para a
jualidade ou quantidade inferior a demandada.

execugao do servigo. ou utilizd-los com

5.9 Antes de efetuar o pagamento sera verificada a regularidade da CONTRATADA. mediante consulta online, cujo
locumento sera anexado ao processo de pagamento
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>10 Quanto

a

prestagiao de servigos. na relengbo do Imposto Sobre Servigos

- ISS, serflo observados, no que

x>uber. o disposto na Lei Complementer n° 116, de 31 de julho de 2003,
i,11 O descumprlmento das obrigagbes trabalhislas. previdenciarias e as relativas ao FGTS ensejarSo o pagamento

sm julzo dos valores em dbbito, sem prejulzo das sangbes cablveis.
DAS OBRIGACOES DO ORGAO GERENCIADOR
r.1. Gerenclar a presente Ata. indicando, sempre que solicitado. o nome do detentor da ata, o prego, e as

sspecificagbes dos servigos registrados, observada a ordem de classificagao indicada na licitagSo:

’.2. Obserwar para que, durante a vigfincia da presente ata. seiam mantidas todas as condigbes de Habilitagbo e
lualificagbo exigidas na licitagbo, bem assim. a compatibilidade com as obrigagbes assumidas
'.3. Conduzlr evontuals procedimentos administratlvos de renegoelagao de pregos registrados, para fins de

idequagbo as novas condigbes de mercado. e de aplicagbo de penalidades;

'A. Acompanhar a evolugSo dos pregos de mercado com a flnalldade de venficar sua compatibilidade com aqueles
eglstrados na presente Ata;
'.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condigbes ajustadas na presente Ata:

'.6. Consultar o detentor da ata registrada (observada A ordem de dassificagbo) quanto ao interesse em prestar
servipo a outro(s) brgao da Administragao Publics que externe(m) a intengao de utilizar a presente Ata, conforms
tern 5.6.
t. DAS OBRIGACOES DO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

t.1. Cumprir com o objeto obedecendo rigorosamente ao disposto no Anexo II

- Tarmo de Referenda do Edital do

’regbo Presenclal para Registro de Pregos - N" 021/2018,

1.2. Providendar a Imediata

corregao de deficibncias. falhas ou irregularidades constatadas pelo ORGAO

3ERENCIADOR referentes as condigbes firmadas na presente Ata;
1.3. Viabilizar o atendimento das condigbes firmadas a partir da data da publicagbo da presente Ata;

1.4. Manter. durante o prazo de vigencia da presente Ata, todas as condigbes de Habilitagao exigidas no Edital do
sregbo Presenclal para Registro de Pregos - N“ 021/2018;

1.5. Deverb informar. no prazo mbximo de 05 (cinco) dias uteis. contados do recebimento da notificagbo, quanto a
iceitagao ou nbo do cumprimento do objeto a outro ftrgbo da Admimstragbo Publlca (nbo participante) que venha a

nanifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
1. DAS PENALIDADES

1.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e no art 28 do Decreto n” 5 450/2005, ficara impedida de
icitar e contratar, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejulzo das multas previstas
teste contrato e demais commagbes legais a(s) CONTRATADA(S) que:

1.1.1 apresentar documentagao falsa;
1.1.2 ensejar o retardamento da execug/So do objeto.
1.1.3 falliar ou Iraudar na execugbo do contrato,

1.1.4 comportar-se de modo midbneo:
1.1 5 fizer dedaragSo falsa;
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9.1 6 cometer fraude fiscal
).2

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n ° 8 666/93. a CONTRATADA ficara sujeita no caso de atraso
assim considerado pela Administrapao, inexecupao parcial ou inexecupao total da obrigapao. sem

njustificado.

rrejulzo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a previa e ampla defesa, as seguintes penalidades

9.2.2 advertencia;

9.2.1 multa de:
i) 0,2% (dois decimos por cento) ao dia sobre o valor do "Requerimento de Estagiario". em caso de atraso

njustificado em sua execupao, limitada a incidOncia a 15 dlas. Ap6s o decimo-quinto dia e a criterio da

Vdministrapao, no caso de execupao com atraso. podera ocorrer a nao-aceitapSo do objeto, de forma a configurer,
lessa

hlpbtese, inexecupao total da obrigapao assumida, sem prejuizo da rescisSo unilateral da avenpa;

>) 0,3% (trds dbcimos por cento) ao dia sobre o valor do 'Requerimento de Estagiario", em caso de atraso

njustificado na execupao do objeto. a partir do 16° dia, e que a Administrapao nao caracterize como inexecupao total
lo contrato.
;) 10% (dez por cento) do valor do contrato. nas hipOteses de rescisao contratual por inexecupao total da obrigapao
issumida;

I) de ate 3% (tres por cento) do valor do contrato, nas hipOteses nao previstas nas alineas anteriores. para eteito de

tplicapao de multas compensatorias
i) suspensao temporana do direito de participar de licitapao e impedimento de contratar com o MEC, pelo prazo de

>te 2 (dots) anos.
) dedarapao de inidoneldade para licitar ou contratar com a Administrapao Publics, enquanto perdurarem os

notivos determinantes da punipSo ou ate que seja promovida a reabilitapOo perante a prOpria autoridade que

iplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuizos

esultantes e apos decorrido o prazo da sanpOo aplicada.
9.3 No caso de ocorrencia concomitante das multas prevlstas nas alineas "a" e “b’ com as da alinea "cf. o percentual

ipllcado nao podera ultrapassar a 7% (sete por cento).
),4

As sanpOes de advertencia, suspensSo temporOria do direito de contratar com a Administrapao e de declarapao

te inldoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao Publics poderao ser aplicadas

a

CONTRATADA

untamente com as de multa, descontando-a dos pagamenlos a serem efetuados.

9.5 No caso de multa, cuja apurapdo ainda esteja em processamento. ou

seja,

na fase da defesa prOvia, o

CONTRATANTE podera fazer a retenpdo do valoi correspondente a multa, ate a decisSo final da defesa

previa

Caso a defesa previa seja aceita. ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE. o valor retido correspondente sera
lepositado em favor da CONTRATADA, em ate 5 (cmco) dias uteis a contar da data da decisSo final da defesa
ipresentada

IQ. DAS ALTERACOES NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.1. O gerenciador da ata de Registro de Prepos acompanhara a evolupao dos prepos de mercado com a

inalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
10.1.1. SerOo considerados compativeis com os de mercado os prepos registrados que forem iguais ou inferiores a
nedia daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, por mtermedio do Orgao gerenciador do

Registro de Prepos:

CERTIFICAQAO DIGITAL: ROKRXTTT5NBUF0105PWFBQ
Esta edigao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terga-feira
22 de Janeiro de 2019
28-Ano VII -N° 1339

Lauro de Freitas

Diario Oficial do

MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Wm LAURO DE FREITAS
PREGAO PRESENCIAL - N° 021/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 09344/2018
1 0.2. Quando o prego inicialmenle regislrado iornar-se superior ao prego medio pralicado no mercado, o 6rg3o

jerenciador solicitara ao detenlor da Ala. por escrito. redugao do prego registrado, de forma a adequd-lo aos niveis

iefinidos nos termos do subitem anterior;
10.2.1. Caso o detentor da ata nSo Concorde em reduzir o prego, sera llberado do compromisso assumido. devendo
)

orgSo gerenciador convocar os demals licitantes. visando igual oportumdade de negociagao;

1 0,3. Quando o prego de mercado tornar-se supenor aos pregos registrados e o detentor da Ata, mediante

equerimento devidamente comprovado, nSo puder cumprir o compromisso. o 6rg3o gerenciador podera
) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicagOo da penalidade. confirmando a veracidade dos

notivos e comprovantes apresentados, e se a comumcagao ocorrer antes do pedldo de fornecimento;
>) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociagao.
1 0.4. N3o havendo exito nas negociagdes de que tratam os subitens anteriores, o orgdo gerenciador devera

iroceder

a revogaglo da Ata de Registro de Pregos.

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

11.1. O detentor da ata. assegurados o contraditono e a ampla defesa. tera seu registro cancelado quando
l) N3o cumprir as obngagoes da presente Ata;
)) N3o retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela AdministragSo sem justificativa aceitavel,

:) Nao aceitar reduzir seu prego registrado na hipotese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;
1) por razGes de interesse publico, devidamente demonstradas e justificadas pela Adniinistragao.

11.2. O detentor da ata podera solicitar o cancelamento de seu registro. na ocorrSncia de fato superveniente que

renha comprometer a perfeita execugSo contratual, decorrente de caso fortuito, ou forga maior, devidamente
ximprovados

1 2. DA PUBLICIDADE

12.1. O(s) prego(s), ats) quantidade(s). o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificagao (oes) resumida (s) do objeto e
is

quantidades. como tambdm as possiveis alteragoes da presente Ata. ser3o publicadas nos meios de publicagao

lertinentes, em conformidade com o disposto no Art

6°. Inciso I do Decreto N° 2.413/2006.

1 3, DAS DISPOSICOES FINAIS

13.1. Integram a presente ata o Processo Admimstrativo N° 09344/2018. o Edital do Pregao Presencial para

-

Registro de Pregos N“ 021/2018 e as Propostas com pregos e especificagdes;
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1 3.2. As controversies deconrentes desta Ata

serao dlrtmidas no fora deste Munictpio de Lauro de Freitas, Estado da

Jahia;

l por estar, assim, justo e avengado. depois de lido e acbado conforme. foi o presente instrumento lavrado em 03 (tres)
rias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita Municipal

CIDE - CAPACITAQAO, INSERQAO E DESENVOLVIMENTO

SECRET ARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO
Paulo Gabriel Nacif Soledade - Secretarlo Municipal

rESTEMUNHAS:
MOME:
3PF:

rESTEMUNHAS:
\IOME:
3PF:
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CAPACtTACAO
INSERgAO 6
DC5ENVOLVIMENT0

A
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Objeto: contratagao de empresa para administragao do programa de concessao de vagas de estegio
remuneradas a estudantes regularmente matriculados, remunerados por esta Prefeitura, conforme termo de
referenda e planilha discriminativa no edital - Pregao Presencial 021/2018. Requisitado pela Secretaria
Municipal de Educagao.

PROPOSTA DE PRECOS

De acordo com o estabelecido no edital da licitagao em epigrafe, apresentamos proposta de pregos destinada
a prestagao dos servigos de administragao do programa de concessao de vagas de estagio remuneradas a
estudantes regularmente matriculados, remunerados pela Prefeitura de Lauro de Freitas, conforme termo de
referenda e planilha discriminativa no edital - Preg§o Presendal 021/2018. Requisitado pela Secretaria
Municipal de Educagao.
Dedaramos que:
o valor total dos servigos e de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
nos pregos cotados estao inclusos todos os impostos, tributos, custos e despesas que, direta ou
indiretamente, fazem parte do presente objeto.

A validade da Proposta e de 60 (sessenta) dias a contar da data da reuniao do Pregao.
O prazo de garantia contratual sera contado da data de emissSo do termo de recebimento definitivo ate o
fim do contrato.
Atendemos todas as caracteristicas minimas descritas no objeto licitado, conforme planilha e
condigoes integrantes do Termo de Referenda, sob pena de no caso do nao atendimento das mesmas, estarmos
sujeitos a aplicagao de todas as sangoes cabiveis.
Informamos a cotagao do valor uniterio para cada item, conforme este descrito na Planilha Discriminativa e
Planilha de Custos para Formagao de Pregos - Taxa Operacional, anexo.

Salvador - BA, 01 de outubro de 2019
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(<§CIDE

CAPACI7ACAQ

INSERgAO £
QESENVOLVIMENTQ

A
Prefeitura Municipal de Laura de Freitas
Comissao Permanente de Licitagoes
Pregao Presencial - N° 021/2018
Processo Administrative - n° 09344/2018
Objeto: contratagao de empresa para administragao do programs de concessio de vagas de estegio
remuneradas a estudantes regularmente matriculados, remunerados por esta Prefeitura, conforme termo de
referenda e planilha discriminativa no edital - PregSo Presencial 021/2018. Requisitado pela Secretaria
Municipal de Educagao.

PLANILHA DE COMPOSigAO DE CUSTOS

VALOR
R$ 1,00
R$ 2,04
R$ 16,96

CUSTOS
ISS
Segura
Desp. ADM
TOTAL

R$ 20,00

R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Salvador - BA, 01 de outubro de 2019
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Comprovante de Inscngao e de Situagao Cadastral

01/10/2019

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO DATA
29/06/2000
CADASTRAL

NUMERO DE INSCRIQAO

03.935.660/0001-52
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO
PORTE

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CIDE

DEMAIS

CODIGO E DESCRIQAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
94.93-6-00 - Atividades de organizagoes associativas ligadas a cultura e a arte
CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
82.30-0-01 Servigos de organizagao de feiras, congressos, exposigoes e festas
85.50-3-02 •Atividades de apoio a educagao, exceto caixas escolares
85.99-6-04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
90.01-9-01 Produgao teatral

-

90.01-9-02
93.19-1-01
94.30-8-00
94.99-5-00

- Produgao musical
- Produgao e promogao de eventos esportivos
- Atividades de associagoes de defesa de direitos sociais

- Atividades associativas nao especificadas anterlormente _

E DESCRIQAO DA NATUREZA JURlDICA
J C6DIGO
399-9 Associagao Privada _

-

LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

R DOUTOR JOSE PEROBA

325

EDIF ELITE COMERCIAL 1 ANDAR SALAS
101 A 106

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNIClPIO

UF

41.770-235

STIEP

SALVADOR

BA

ENDEREQO ELETRGNICO

TELEFONE

MARINES@CIDEESTAGIO.COM.BR

(71)3450-5686

ENTE FEOERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

*****
SITUAQAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

SITUAQAO ESPECIAL

********

DATA DA SITUAQAO ESPECIAL

********

pela

lnstru?ao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/10/2019 cis 13:27:01 (data e hora de Brasilia).

https, //www.receita.fa2enda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.3sp
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AN1MASERV CONSULTORIA EMPREENOEPORA LTDA

PLANILHA GLOBAL
ITEM

1

ESPECIFICAQAO

Periodo

Estagio de interesse curricular nao obrigatorio que
dever<) ser desen volvtdo em ambiente de trabalbo.
que possibilite a preparagSo do estagiario para o
trabalho produbvo ter carater de complementapao
educacional e de prbtica profissional planejado
12 Meses
executado, acompanhado e avaliado em
(doze
•conformidade com os curriculos e horario escolar, meses)
tern como set capaz de proporcionar a aplicapao de
conhedmentos leoricos e aperfeigoamentos
cientificos e de relacionamento humano, nao
acarretando cuala tier vinculo empregaticio com a
Prefeitura de Lauro de Freitas

V. TOTAL

Escolaridade

Quant.

V. de Tarifa

v. unitario

V. MENSAL

Medio

58

RS

RS 750,00

R$ 25,00

R$

Superior

442

RS

RS 950,00

RS 25,00

R$ 11.050,00

l RS 12.500,00

VALOR TOTAL =======
Obs: O valor unitario corresponde: A bolsa mais o auxilio transporte

aa
%

ENDEREQO: RUA DANTAS
EMITENTE NOME:
Antonia L. M. Pereira
520IOOC11-48

CARIMBOEASSINAVORA DO FORNECEDOR
Observagao:
Devolugao da Proposta de Pieqo Prazo de 02 (cinco) dias
Validade da Proposta de Prego 60 (sessenta dias) dias apos a entrega da mesma.
Telefone oara contato ’ V8H-P726

1450.00

BIAO, LAGUNA SHOPPING,

ALAGOINHAS BAHIA.

FONEDE CONTATO: (75)
3422-3043
DATA: 03/10/2019

V

I|K%

PLANILHA DE CUSTOS PARA FORMAQAO DE PREQOS - TAXA OPERACIONAL

500

Quantidade de

Taxa Operacional por

Taxa mensal

Taxa anual operacional

estagiarios

estagiario

operacional

<Cx12)

(A)

(B)

(C=AxB)

R$ 25.00

R$ 150 000.00

R$ 12.500,00

:

a
m

m
%$

-o
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Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral

03/10/2019

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO
CADASTRAL

NUMERO DE INSCRipAO

10.208.520/0001-48
MATRIZ

DATA DE A8ERTURA

25/07/2008

NOME EMPRESARIAL

ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA
PORTE

TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA

ME

COOIGO E DESCRigAO DA ATiVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
85,99-6-04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

-

C0DIGO E DESCRigAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
69.20-6-01 Atividades de contabilidade
70.20-4-00 Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria tecnica especifica
73.19-0-02 Promogao de vendas
73.19-0-04 Consultoria em publicidade
73.20-3-00 Pesquisas de mercado e de opiniao publics
74.90-1-01 Servigos de tradugao, interpretagao e similares
74.90-1-99 Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas nao especificadas anteriormente

-

-

- Agencias de viagens

79.11-2-00 82.11-3-00 - Servigos combinados de escritorio e apoio administrative
82.91-1-00 - Atividades de cobrangas e informagoes cadastrais
82.99-7-99 - Outras atividades de servigos prestados principalmente as empresas nao especificadas anteriormente
C6DIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURlDICA
206-2 Sociedade Empresaria Limitada

-

LOGRAOOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

R DANTAS BIAO

SN

SALA 09 E 10

CEP

BAIRRO/DISTRITO

48.030-030

ALAGOINHAS VELHA

MUNIClPIO
ALAGOINHAS

ENDEREgO ELETR6NICO

TELEFONE

OTONIELMGOMES@GMAIL.COM

(75) 3422-3043

Iff

BA

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEl (EFR)
SITUApAO CADASTRAL

DATA DA SITUApAO CADASTRAL

ATIVA

25/07/2008

MOTIVO DE SITUApAO CADASTRAL

SITUApAO ESPECIAL

********

DATA DA SITUAPAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrupao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 03/10/2019 as 14:00:17 (data e hora de Brasilia).

https://www.recelta.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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PROGRAMA DE ESTAGIO
SEMED - PREFEITIJRA MUNICIPAL DE LAURO DE
FREITAS
N

QkuO:
<ÿ>i

E

E

Centro de Imegrapao Emprcsa-Escola (CIEE)
Fone: (71) 2108-8904/8923/8910
Av. Tancredo Neves, n“ 620, Lj 158, Ed. Mundo Plaza - Caminho das Arvores, CEP.: 41.820-020

4el

A
y

1-

Procedimentos Operacionais e Tecnicos

0 processo de selepSo sera baseado no atendimento das necessidades da SEMED

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS e da area de estagio, delineando as
coordenadas que orientarao a atuapbo do CIEE, de acordo com o que preve a Lei 11.788/08

Este Contrato estabelece Cooperapao Reciproca entre as partes e o prestimo de servipos socio
assistenciais pela Contratada, visando o desenvolvimento de atividades para promop§o da
integrapao ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituipao Federal (Art. 203, Inciso III e Art.
214, Inciso IV), atraves da operacionalizapao de programas de Estagio de Estudantes.

>

2-

Monitoramento e Manutengao do Programa de Estagio

A partir da aprovapSo do candidato, o CIEE, na condipSo de Agente de IntegrapSo atuando como
apoiador do estagio e em cumprimento das normas contidas na Lei n.° 11.788/08, colocar£ a

disposipbo de sua empresa todos os procedimentos para viabilizar a contratapSo dos estagterios,
conforme segue:

s Manter instrumentos juridicos especificos com as Instituipoes de Ensino, contendo as
condipoes exigidas para a caracterizapao e definipao do estagio de seus alunos.

Obter da Contratante a identificapao e caracteristicas dos programas e das oportunidades

de estagio a serem concedidas;
'f

Encaminhar a Contratante os estudantes cadastrados e interessados nas oportunidades
de estagio;

s Promover o encaminhamento dos estudantes para a realizap§o de atividades aprovadas

pelas Instituipoes de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da etapa e

modalidade do curso de formapao do estudante;
Preparar toda a documentap§o legal referente ao estagio, incluindo:

• Termo de Compromisso de Estagio - TCE, entre a Contratante, o estudante e a InstituipSo
de Ensino;

• Efetivar

a contratapbo do Seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiarios,
disponibilizando no portal www.ciee ora.br. a cbpia do Certificado Individual de Seguro (CIS)

de cada estagiario para a CONTRATANTE.

