PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 021/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 09344/2018
O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, através da COPEL – COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO, e da
Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria Nº 002/2017, considerando o que consta dos autos do Processo
Administrativo Nº 09344/2018 de interesse da Secretaria Municipal de Educação, torna público, para conhecimento dos
interessados, que realizará Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, que será regida pela Lei Federal Nº 10.520/2002, Decretos Municipais nº 2413/2006 e
2355/2005 e subsidiariamente, pela Lei Federal Nº 8.666 e Lei Complementar Nº 123/06 visando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO REMUNERADAS
A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS, REMUNERADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME
TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Comunica que receberá os envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentos de
Habilitação” no dia 31 de outubro de 2018 às 09:00 horas. No caso de impedimento da realização do Certame
Licitatório naquela data, o mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da
realização do Certame Licitatório. A Abertura da Sessão Pública inicial do Processo Licitatório acontecerá no
Departamento da Comissão Permanente de Licitação – COPEL, localizada na Praça Martiniano Maia - Nº 25 - 1º Andar Sala 02 - Centro – Lauro de Freitas/ Bahia – CEP 42700-000.
DATA: 31/10/2018.
HORÁRIO: 09:000 horas - Horário da Bahia.
PRAZO: Prazo da Ata de Registro de Preços – 12 (doze) meses.
FORMA DE FORNECIMENTO: Mediante solicitação da Secretaria Solicitante.

1. DA REGÊNCIA LEGAL
1.1. Lei Federal Nº 10.520/2002 e Alterações;
1.2. Lei Federal Nº 8.666/93 e Alterações;
1.3. Lei Complementar Nº 123/06 e Alterações;
1.4. Decreto Municipal Nº 2.355/2005;
1.5. Decreto Municipal Nº 2.413/2006;
1.6. Demais disposições contidas neste Edital.

2. DO OBJETO DE LICITAÇÃO
2.1. O presente Pregão Presencial para Registro de Preços tem por objeto a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO REMUNERADAS A ESTUDANTES
REGULARMENTE MATRICULADOS, REMUNERADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE
REFERENCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
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03. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS
ENVELOPES
3.1. Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta Licitação, deverão
entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços – (Envelope “A”) e os Documentos de Habilitação –
(Envelope “B”) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os
seguintes dizeres:
ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018.
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA
ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA
3.2. A licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de Habilitação
constantes do Edital, conforme Anexo III, que deverá ser apresentada por fora do Envelope Nº 01 Proposta de Preços,
juntamente com a Carta de Credenciamento ou outro documento, conforme item 04.
3.3. As Propostas Preços deverão apresentar os requisitos a seguir, sob pena de desclassificação do licitante:
3.3.1. As propostas comerciais de licitação deverão obrigatoriamente ser impressas por meio eletrônico ou, na falta do
mesmo, devem ser datilografadas obedecendo alguns requisitos básicos:
a) Serem impressas em papel timbrado da empresa licitante;
b) Serem datadas do dia da entrega dos envelopes;
c) Ser transcrito o objeto da licitação de forma clara e precisa;

3.3.2. Quanto ao preço do serviço:
a) Ser impresso em algarismo e por extenso;
b) Para serviços, apresentar também planilha apartada com composição de preços unitários;
c) Declaração de Inclusão de Impostos.

3.3.3. Conter as seguintes informações adicionais:
a) Validade da Proposta;
b) Dados Bancários;
c) Declarações solicitadas neste Edital.

3.4. Poderão participar deste Pregão Presencial quaisquer licitantes que:
a) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
b) Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital;
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c) Comprovem possuir os documentos de Habilitação requeridos no Item 6 – Documentação de Habilitação.

3.5. Não poderão participar deste Pregão Presencial:
a) Consórcio de empresas;
b) Empresas que estão sob processo de falência.
c) Empresas estrangeiras que não funcionem no país;
d) Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal;
e) Sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

3.6. Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas que apresentem mais de uma proposta;
3.7. Toda e qualquer documentação emitida e apresentada pela empresa licitante deverá ser datada e assinada
por seu representante legal, devidamente qualificado e comprovado;

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por meio de um representante que,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por
sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou
outro documento equivalente como, por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação - CNH (A CARTEIRA DE
IDENTIDADE OU CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEVEM SER APRESENTADAS EM CÓPIA
AUTENTICADA);
4.1.1. Tratando-se de Representante legal, deverá apresentar cópia do Estatuto Social, Contrato Social ou outro
instrumento de constituição, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura;
4.1.2. Tratando-se de Procurador deverá apresentar Procuração Pública ou Particular, com firma reconhecida,
acompanhado de Contrato Social, Estatuto Social ou outro instrumento de constituição que comprove assinatura dos
Sócios, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e praticar todos os
demais atos pertinentes ao Certame, em nome do proponente;
4.1.3. Considerar-se-á ausente a licitante cujo preposto não detenha procuração específica ou delegação de poderes de
representação específica;
4.1.4. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Pregoeira e Equipe do Pregão e juntados aos autos
do Processo;
4.2. Tratando-se de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverá ser apresentada, por ocasião do
credenciamento, declaração de que a licitante se enquadra nas previsões da Lei Complementar Nº 123/06,
apresentando documento emitido pela Junta Comercial comprovando o regime diferenciado;
4.2.1. A falsidade ideológica ou material na declaração, objetivando os benefícios da referida Lei Complementar,
caracterizará o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo de outras penas e sanções correspondentes;
4.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;
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4.4 Os documentos de Credenciamento passarão a compor o processo;
4.5. Os documentos para exigidos nos itens 4.1., 4.1.1. e 4.1.2 deverão ser apresentados em cópia autenticada
por Cartório competente ou por Servidor da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de
Administração, mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação 24 (vinte quatro) horas
antes da abertura do Certame.
5. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE “A”
5.1. A proposta de preços, acompanhada da Planilha Discriminativa constante no Anexo IV deste Edital, deverá ser
redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, preferencialmente em papel timbrado ou impresso da licitante,
em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, datada, contendo preço unitário e global em
algarismos e por extenso, em moeda corrente do país (R$), com apenas duas (2) casas decimais, devendo a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo representante legal da licitante e incluirá:
a) Valor global do fornecimento, em algarismos e por extenso, fixo e irreajustável, expresso em moeda corrente
nacional com, no máximo, duas casas decimais, devendo o preço incluir todas as despesas com transporte, encargos
fiscais, comerciais, previdenciários e trabalhistas, e quaisquer outros pertinentes ao objeto licitado:
a.1) A proposta de Preços deve
b) Cotação do valor unitário, em real, para cada item cotado sendo que em caso de divergência entre os valores
expressos em algarismos numéricos e escritos, vigorará o valor por extenso:
b.1) Nos preços propostos já deverão estar incluídas todas as despesas com taxas, impostos e quaisquer outros
acréscimos;
b.2) Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado;
c) Prazo de garantia contratual contado da data de emissão do termo de recebimento definitivo;
d) Prazo mínimo de validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reunião do Pregão. Se na
Proposta não constar prazo de validade, subentender-se-á de 60 (sessenta) dias;
e) Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser
atestada pelo fiscalizador competente. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse das
certidões em plena vigência;
f) Declaração do licitante que atende todas as características mínimas descritas no objeto licitado, conforme planilha e
condições integrantes do Termo de Referência, sob pena de no caso do não atendimento das mesmas, serem aplicadas
todas as sanções cabíveis;
g) Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente cotados,
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer
título, devendo o respectivo serviço ser prestado à Prefeitura Contratante sem ônus adicionais:
5.2. Após a apresentação da Proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Pregoeira.
5.3. A Proposta será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na Sessão
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Pública do Pregão Presencial para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste
Edital;
5.4. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na Proposta específica,
prevalecerão as da Proposta;
5.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos,
que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
5.6. A licitante vencedora deverá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da formalização e definição
da Proposta efetuada por lances na Sessão Pública do Pregão do Presencial, entregar por escrito Proposta definitiva e
detalhada de preços, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a segunda colocada;
5.7. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final,
deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e o(s) licitante(s) presente(s);
5.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

5.9. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
5.9.1. O Agente de Intermediação 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).
5.9.2 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.
5.9.3 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.
5.9.4 O agente de intermediação 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, relativos à Educação, 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.
6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B”
6.1. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, no caso de Empresa Individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto Social publicado de acordo com a Lei Federal N° 6.404/76 ou Contrato Social em vigor e
Alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de Documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
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d) Decreto de Autorização, no caso de empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.2. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) CND/ Receita Federal, Fazenda Nacional e INSS (Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa
com a Receita Federal e a Fazenda Nacional), inclusive quanto a Contribuições Previdenciárias e de Terceiros (INSS);
d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Estaduais e Municipais, este último do domicílio ou
sede da empresa;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
f) Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho (CNDT) – Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de
Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da CLT;
g) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
h) Se alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte for declarada vencedora e haja alguma restrição quanto à
Regularidade Fiscal e Trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da
Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais Certidões Negativas ou Positivas com Efeito de Negativa;
i) A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a
licitação.

6.3. Documentos Complementares
a) Anexo III – Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação;
b) Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição da
República Federativa do Brasil.

6.4. Documentos Relativos à Qualificação Técnica
6.4.1. Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem
ter a licitante prestado serviços pertinentes e compatíveis com objeto desta licitação. Se o atestado for emitido por
pessoa jurídica de direito privado, em caso de dúvida da autenticidade da assinatura, poderá ser exigido o
reconhecimento de firma passada em cartório do titular da empresa que firmou a declaração.
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a) A Certidão ou Atestado apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo com o § 3º do Art. 43, da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores;
b) Serão aceitos atestados compatíveis e pertinentes àqueles especificados no objeto deste Edital, em um ou mais
Contratos, conforme dispõe o § 3º do Art. 30 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores;

6.5. Qualificação Econômico-Financeira
6.5.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da pessoa jurídica, ou
de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, conforme o caso. A data de expedição da certidão
deverá ser de até 30 (dias) dias antes da data de entrega do envelope de Habilitação;
6.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da Lei (com indicação do N° do Livro Diário, número de Registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se
encontram os lançamentos) que comprovem a boa situação financeira da empresa. Os mesmos deverão estar assinados
pelo Contabilista (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da empresa.
As assinaturas deverão estar devidamente identificadas, sendo obrigatória a aposição do DHP (Declaração de
Habilitação Profissional) do Contador, consoante disposto no CFC 871/2000;
6.5.3. A comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, correspondente a R$ 55.584,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e quatro reais).

6.6. Será Inabilitado o Licitante:
a) Que não atender às condições deste Edital;
b) Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de Habilitação, fato com ela relacionado e
que enseje Inabilitação.
6.7. Os Documentos exigidos para Habilitação deverão ser apresentados em cópia autenticada por Cartório competente
ou por Servidor da Comissão Permanente de Licitação da Administração, mediante a apresentação dos originais, para
conferência e autenticação 24 (vinte quatro) horas antes da abertura do Certame.

7. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL
ABERTA A SESSÃO PÚBLICA, OS INTERESSADOS APRESENTARÃO INICIALMENTE À PREGOEIRA OU À SUA
EQUIPE DE APOIO, DECLARAÇÃO, DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO CONFORME MODELO ANEXO III.
7.1. A Sessão Pública do Pregão Presencial será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital,
sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a sua abertura, e
desenvolver-se-á de acordo com o roteiro estabelecido neste Capítulo;
7.2. Aberta a Sessão Pública pela Pregoeira não mais serão admitidos novos proponentes;
7.3. Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, na forma do item 4.3 deste Edital;
7.4. Recolhimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação";
7.5. Abertura dos envelopes "Proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados;
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7.6. Análise, desclassificação das Propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e classificação das
Propostas que estejam em consonância com o exigido;
7.6.1. Na classificação das Propostas, serão considerados, para fins de apuração do Menor Preço, os custos acessórios
e encargos tributários incidentes sobre o preço do objeto ora licitado;
7.7. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais;
7.7.1. Das rodadas de lances verbais participará o licitante que ofertar o Menor Preço e todos os demais cujas Propostas
de preços situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do Menor Preço;
7.7.2. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, na rodada de lances
verbais participarão as empresas ofertantes das 03 (três) melhores Propostas, quaisquer que tenham sido os preços
oferecidos, conforme determina o art. 4º, VIII e IX da Lei 10.520/02;
7.8. Rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes considerar necessário a Pregoeira;
7.8.1. A convocação para a oferta de lances, pela Pregoeira, terá como referencial os valores ofertados, iniciando-se
com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do Menor Preço, devendo o lance ofertado cobrir
o de Menor Preço. O primeiro lance verbal da Sessão Pública deverá cobrir o valor da Proposta escrita de Menor Preço.
A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das Propostas, que definirá a sequência dos lances
seguintes;
7.8.2. O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 7.8.1, quando convocado pela Pregoeira,
será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para efeito de ordenação das
Propostas;
7.8.3. Ordenamento das empresas por preço;
7.8.4. Caso não sejam realizados lances verbais, será verificada a conformidade entre a Proposta escrita de Menor
Preço e o valor estimado para a contratação;
7.8.5. Haverá negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o caso,
quando poderá ser feita contraproposta;
7.8.6. A pregoeira fará análise da Proposta de Menor Preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e
valor, devendo a Pregoeira decidir motivadamente a respeito;
7.8.7. Abertura dos envelopes B "Documentos de habilitação" e verificação das condições de Habilitação do licitante
que apresentar a Proposta de Menor Preço, passando para a análise da subsequente, observada a ordem de
classificação, caso o primeiro não atenda às exigências Editalícias, até a apuração de Proposta que corresponda ao
exigido;
7.8.8. Aclamação do licitante vencedor;
7.8.9. Vistos e rubricas, pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas participantes, em
todas as Propostas, nos Documentos de Habilitação do vencedor e nos envelopes de Habilitação remanescentes.
7.8.10. Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver
manifestação positiva nesse sentido;
7.8.11. Adjudicação do objeto ao vencedor, se for o caso, na forma da lei;;
7.8.12. Fechamento e assinatura da ata da reunião pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes dos
licitantes;
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7.8.13. Devolução dos envelopes "Documentos de Habilitação" dos licitantes remanescentes, à exceção dos relativos
aos 2º e 3º classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão retidos até assinatura da Ata de Registro
de Preços pelo licitante vencedor;
7.8.14. No caso da Sessão Pública do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as
suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da equipe de apoio e serão
exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão Pública marcada para o prosseguimento dos
trabalhos.

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das Propostas, qualquer pessoa, na forma prescrita
no Artigo 11 do Decreto Municipal Nº 2355/2005 poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do presente Pregão, protocolando o pedido, por escrito, no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura
situado na Secretaria Municipal de Administração, localizado na Avenida Santos Dumont – Km 2 - Estrada do Coco –
Lauro de Freitas/Bahia no horário de expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas, apresentando os seguintes
documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e CPF do representante que está dando entrada na solicitação
de Impugnação;
8.2. Caberá a Pregoeira, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do
Certame;
8.3. Apresentação de impugnação após o prazo estipulado no subitem 8.1, não será conhecido;
8.4. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para realização do Certame;
8.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção venha a apontar, na
data da abertura da Sessão Pública ou depois da abertura dos envelopes de propostas, falhas ou irregularidades,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

9. DOS RECURSOS
9.1. Qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, mediante registro
em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das
correspondentes no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal de Administração, no
horário de expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas; Apresentando os seguintes Documentos: Contrato Social e
CNPJ da empresa, e RG e CPF do representante que está dando entrada na solicitação de Recurso, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
9.1.1. Os memoriais deverão ser apresentados por escrito, e assinados pelo representante legal da recorrente, sendo
que não serão aceitos via e-mail, fax-símile, ou qualquer outro meio eletrônico;
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a decadência do direito
de recurso e a Pregoeira adjudicará o objeto do Certame à (s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s), sendo submetido o
presente procedimento a Autoridade Competente, para homologação;
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9.3. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões indicadas pelo
licitante na Sessão Pública;
9.4. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
9.5. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá (ão) efeito suspensivo e será (ão) dirigido(s) à Secretaria de
Administração de Lauro de Freitas, por intermédio da Pregoeira, a qual poderá reconsiderar sua decisão, em 03
(dias) dias ou encaminhá-lo(s) à Procuradoria Geral do Município, para Parecer Jurídico;
9.6. Decididos os Recursos, a Autoridade Competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologará o
procedimento licitatório.
10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
10.1. Abertas as Propostas, a Pregoeira classificará o proponente que apresentar a Proposta de MENOR PREÇO
GLOBAL e as demais em valores sucessivos em até 10% (dez por cento), relativamente à de Menor Preço;
10.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) Propostas de Preços nas condições do item acima, a
Pregoeira classificará todas as Propostas, até o máximo de três, incluindo a de Menor Preço Global, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas Propostas escritas;
10.3. Aos proponentes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em
valores distintos e decrescentes, a partir do autor da Proposta classificada de Maior Preço;
10.4. O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, será excluído da etapa
de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das Propostas;
10.5. Caso não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a Proposta escrita de Menor Preço e
o valor estimado para a contratação;
10.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as Propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da
primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;
10.7. Sendo aceitável a Proposta de Menor Preço, será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação do
licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias;
10.8. Constatado o atendimento pleno às exigências Editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe
adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos;
10.8.1. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a
oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma Proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos;
10.8.2. Nas situações previstas nos subitens 10.4, 10.5 e 10.8, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;
10.9. A Proposta será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na Sessão
Pública do Pregão Presencial para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste
Edital;
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10.10. A licitante vencedora deverá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da formalização e definição
da Proposta efetuada por lances na Sessão Pública do Pregão Presencial, entregar por escrito, Proposta definitiva e
detalhada de preços, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a segunda colocada;
10.11. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na Proposta específica,
prevalecerão as da Proposta;
10.12. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final,
deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e o(s) licitante(s) presente(s);
10.13. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

11. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
11.1. Nos casos de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá ser apresentado documento emitido pela
Junta Comercial comprovando o regime diferenciado;
11.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento
ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.;
11.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 11.2, implicará decadência do direito, sem
prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei No 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou
revogar a licitação.
11.4. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte;
11.5. Entende-se por empate, aquelas situações em que as Propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao Menor Preço;
11.6. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar Proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do Certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) Não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do item “a” deste item, serão
convocadas as remanescentes que porventura;
se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do Art. 44 da Lei Complementar Nº 123/2006, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no item 11.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 11.6, o objeto licitado será adjudicado em favor da
Proposta originalmente vencedora do Certame.
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11.7. O disposto nos itens 11.4, 11.5 e 11.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/ Bahia, através da Procuradoria Geral do Município, convocará o(s)
licitante (s) vencedor(es), por escrito, para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis:
12.1.1. A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o compromisso a ser firmado
entre o Município de Lauro de Freitas/Bahia e o(s) licitante(s) vencedor(es), do Certame, será formalizada de acordo
com o Anexo I e terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura;
12.1.2. No caso de eventual contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, o período de vigência contratual é de 12
(doze) meses, contados da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 e seguintes, reajuste de valores
conforme o Art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
12.2. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria Municipal da Administração, obedecida a
ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(es), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de
Preços, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, que substituirá a Ata de Registro de Preços, no prazo de
10 (dez) dias úteis a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à
Proposta, aos lances e ao Edital e à respectiva Ata de Registro de Preços;
12.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo V,
podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades;
12.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria Municipal de Administração não está obrigada, durante
o prazo de validade do Registro de Preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir,
podendo realizar licitações especificas para a aquisição pretendida, ficando assegurada ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições;
12.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual
ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou
tornando-o menor que o obtido na referida licitação;
12.6. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) se recusar(em) a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito,
aceita pela Autoridade Competente, a Pregoeira, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no
item 14 deste Edital e Artigo 81 da Lei Nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes,
respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar o
respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de
Preços.
13. DO PAGAMENTO
13.1 O pagamento será efetuado, mensalmente, mediante emissão de ordem bancária para crédito em conta da
CONTRATADA, até o 5° (quinto) dia útil do mês subseqüente 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
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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 Coordenação Executiva da Secretaria
Municipal de Educação ou outra indicada pela Administração Municipal, para fins de ateste por parte do Fiscal/Comissão
de fiscalização, após conferência do valor do serviço prestado e do cumprimento de todas a condições pactuadas.
13.3 A CONTRATANTE encaminhará à instituição CONTRATADA, até o segundo dia útil do mês subsequente, por meio
eletrônico, relação com o 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”, mediante consulta aos sítio eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da lei nº 8.666/93.
13.7 Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei nº 10.430, de 27/12/96, Lei nº 10.718, de 27/11/98 e IN/SRF nº 480,
de 15/12/2004, alterada pelas IN nº539, de 25/04/2005 e nº 706, de 09/01/2007, a Divisão de Execução Orçamentária e
Financeira reterá na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, 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.
13.8 A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer quando o contratado:
13.9.1 não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades
CONTRATADAS; ou
13.9.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade
ou quantidade inferior à demandada.
13.9 Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta online, cujo
documento será anexado ao processo de pagamento.
13.10 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.
13.11 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 ADMINISTRATIVAS
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, 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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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;
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 o MEC, 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.
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15. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
15.1. A Autoridade Competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;
15.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro de Preços;
15.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o
direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento da Ata de Registro
de Preços;
15.4. No caso de desfazimento de processo licitatório fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos Documentos apresentados
em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das Propostas, não sendo devida nenhuma
indenização aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação da documentação referente a este Pregão Presencial;
16.2. Após apresentação da Proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Pregoeira;
16.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua Proposta, durante a realização da Sessão Pública
do Pregão Presencial;
16.4. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura Ata de Registro de Preços;
16.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
16.6. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior:
a) A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase do
Pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da Proposta;
b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer Documentos, para fins de Habilitação e classificação dos
proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da Proposta e o ato não acarrete violação aos
princípios básicos da licitação;
c) Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas Propostas.
16.7. Este Edital e seus anexos, bem como a Proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento da Ata de
Registro de Preços, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecerá o ofertado
em lance verbal; se houver;
16.8. Os vencedores terão o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar o instrumento
de Ata de Registro de Preços ou retirar a nota de empenho junto à Prefeitura. A referida convocação será feita através
de envio de fax e/ou ofício e/ou e-mail;
16.9. Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços ou
retirada do empenho, ou venha recusar-se a celebrá-lo/retirá-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na
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vigência da sua Proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, o
direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, renovar a licitação ou convocar os remanescentes;
16.10. Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na Sessão Pública originária do Pregão,
devendo os convocados apresentarem os Documentos de Habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo
transcorrido da data da primeira reunião;
16.11. Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de Habilitação na data da
primeira Sessão Pública e que apresentar, na segunda Sessão, os Documentos que porventura estiverem vencidos;
16.12. Os licitantes remanescentes, a assinar a Ata de Registro de Preços respectivo, no prazo fixado pela Comissão
Permanente de Licitação, ressalvado os casos de vencimento das respectivas Propostas, sujeitando-se às penalidades
cabíveis no caso de recusa ou de não atendimento das condições de Habilitação;
16.13. A nota fiscal deverá ser emitida, manual ou eletronicamente, através do site da Secretaria Estadual de Fazenda
(www.sefaz.ba.gov.br), conforme determina o Decreto Estadual Nº 9.265, de 14 de dezembro de 2004, e encaminhadas
ao Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Administração, juntamente com as Certidões de praxe, a fim de que seja
realizado o pagamento:
§1º – O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal for emitida conforme o exigido acima;
§2º – O descumprimento deste item acarretará a rescisão da Ata de Registro de Preços, por inadimplemento de
obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização.
16.14. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser protocolados no Setor de
Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal de Administração, localizado na Avenida santos Dumont
– KM 2 - Estrada do Coco – Lauro de Freitas/ Bahia, no horário de expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas.
Apresentando os seguintes Documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e CPF do representante legal da
empresa.
17. DO FORO
17.1. Fica designado o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante
deste Edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18. ANEXOS DO EDITAL
Anexo I – Ata de Registro de Preços;
Anexo II – Termo de Referência;
Anexo III – Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação;
Anexo IV – Planilha Discriminativa;
Anexo V – Declaração de Observância ao Art. 7o, Inciso XXXIII, da Carta Magna.

Lauro de Freitas/ Bahia, 17 de outubro de 2018.

Fernanda Borges Soares
Pregoeira

16

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 021/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 09344/2018
ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Validade: 12 (doze) meses

Aos_____ dias do mês _______do ano de dois mil e treze, o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, ESTADO DA
BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede na Praça João Tiago dos Santos – Nº 25 –
Centro - Lauro de Freitas/ Bahia, representado por sua Prefeita Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, no uso
da competência que lhe foi atribuída nos termos do Art. 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Decreto Municipal Nº 2.413/06,
observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das Propostas
apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018, RESOLVE registrar o(s)
preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 4, de acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s),
observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se
seguem.
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO REMUNERADAS A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS,
REMUNERADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA
NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Pregão Presencial para
Registro de Preços – Nº 021/2018, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Administração.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata, encontramse indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no Certame Licitatório:
EMPRESA REGISTRADA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
OBJETO

VALOR REGISTRADO

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. O critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas é obedecer à ordem de classificação, o(s) licitante(s)
vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar
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a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as
obrigações assumidas vinculadas à Proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o Detentor da Ata passa a ser considerado como CONTRATADO,
obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Termo de Referência,
do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Preços – No 021/2018;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo V,
podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades;
5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas não está obrigada, durante o prazo de validade do Registro de Preços
decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para
a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou
tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, observadas,
ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006.

6. DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado, mensalmente, mediante emissão de ordem bancária para crédito em conta da
CONTRATADA, até o 5° (quinto) 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.
6.2 A nota fiscal/fatura deverá ser entregue pela CONTRATADA diretamente Coordenação Executiva da Secretaria
Municipal de Educação ou outra indicada pela Administração Municipal, para fins de ateste por parte do Fiscal/Comissão
de fiscalização, após conferência do valor do serviço prestado e do cumprimento de todas a condições pactuadas.
6.3 A CONTRATANTE encaminhará à instituição CONTRATADA, até o segundo dia útil do mês subsequente, por meio
eletrônico, relação com o bolsas de estágio, para fins de cálculo da taxa de administração.
6.4 No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir da data de recebimento do
documento corrigido.
6.5 O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Termo.
6.6 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:
6.6.1 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;
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6.6.2 a regularidade fiscal, constatada através de consulta “online”, mediante consulta aos sítio eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da lei nº 8.666/93.
6.7 Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei nº 10.430, de 27/12/96, Lei nº 10.718, de 27/11/98 e IN/SRF nº 480,
de 15/12/2004, alterada pelas IN nº539, de 25/04/2005 e nº 706, de 09/01/2007, a Divisão de Execução Orçamentária e
Financeira reterá na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, 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.
6.8 A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer quando o contratado:
6.9.1 não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades
CONTRATADAS; ou
6.9.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade
ou quantidade inferior à demandada.
6.9 Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta online, cujo
documento será anexado ao processo de pagamento.
6.10 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.
6.11 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.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as especificações
dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
7.2. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de Habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles
registrados na presente Ata;
7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
7.6. Consultar o detentor da ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse em prestar serviço
a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. Cumprir com o objeto obedecendo rigorosamente ao disposto no Anexo II – Termo de Referência do Edital do
Pregão Presencial para Registro de Preços – Nº 021/2018,
8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata;
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8.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata;
8.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de Habilitação exigidas no Edital do
Pregão Presencial para Registro de Preços – Nº 021/2018;
8.5. Deverá informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à
aceitação ou não do cumprimento do objeto a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a
manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.

9. DAS PENALIDADES
9.1 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, 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:
9.1.1 apresentar documentação falsa;
9.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
9.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;
9.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
9.1.5 fizer declaração falsa;
9.1.6 cometer fraude fiscal.
9.2 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:
9.2.2 advertência;
9.2.1 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 o MEC, 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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9.3 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).
9.4 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.
9.5 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.

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. O gerenciador da ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
10.1.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, por intermédio do órgão gerenciador do
Registro de Preços;
10.2. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis
definidos nos termos do subitem anterior;
10.2.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o
órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação;
10.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.4. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços.
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente comprovados.
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12. DA PUBLICIDADE
12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e as
quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas nos meios de publicação
pertinentes, em conformidade com o disposto no Art. 6º, Inciso I do Decreto Nº 2.413/2006.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo Nº 09344/2018, o Edital do Pregão Presencial para Registro
de Preços - Nº 021/2018 e as Propostas, com preços e especificações;
13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Lauro de Freitas, Estado da Bahia;
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 03 (três) vias
de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
EMPRESA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1 Contratação de agência de intermediação de estagiários, junto às instituições de ensino, sediadas no Território
Nacional, para preenchimento de bolsas de estágio, não-obrigatório, remunerado, na Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas, por estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos vinculados à estrutura do ensino
profissional, médio e superior, público e particular, conforme especificações constantes deste Termo.
1.2 São partes integrantes deste Termo:
1.2.1 Encarte “A” - Termo de Compromisso de Estágio - TCE;
1.2.2 Encarte “B” - Planilha de Custos e Formação de Preços.
2. JUSTIFICATIVA
Com base na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, instituiu o
Programa de Estágio Remunerado com o objetivo principal de contribuir para a formação social, educacional e
profissional de jovens estudantes do ensino médio e superior.
Para o desenvolvimento das rotinas do programa, há a necessidade de contratação de um agente de intermediação que
possa oferecer serviços continuados de estágio no âmbito da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas e possua um
cadastro atualizado de estudantes de diversas áreas, ofereça serviços on-line, tanto para os estudantes como para
Administração Municipal, e tenha rapidez no atendimento às solicitações feitas.
A razão precípua da necessidade de contratação de um agente de intermediação se deve em virtude da oportunidade de
se garantir treinamento em serviço para estudantes, de maneira a permitir a complementação de suas atividades
pedagógicas, além da certeza da aquisição de melhores condições do jovem estudante disputar em um mercado de
trabalho cada vez mais competitivo. Por outro lado, a organização exercita a oxigenação de novos talentos, fazendo com
que novas práticas ganhem lugar em detrimento dos modelos arcaicos e já superados.
Outra vantagem é que jovens acadêmicos convivem com profissionais experientes, o que cria e mantém um espírito de
renovação.
Isso proporciona um canal eficiente para o acompanhamento de avanços tecnológicos e conceituais e é um recurso
eficaz de formação e aprimoramento de futuros profissionais. Além de ter a presença de um talento interessado em
aprender, as organizações que desenvolvem um programa de estágio prestam um importante papel social perante a
sociedade porque possibilitam a formação prática de futuros profissionais.
Em virtude da importância e dimensão do programa, sua operacionalização não pode prescindir do apoio de instituições
especializadas no gerenciamento das atividades a ele pertinentes. O auxílio prestado por este agente de intermediação
trará dinâmica ao Programa de Estágio Remunerado, à medida que oferecerá cadastro amplo e atualizado de
estudantes nas diversas áreas de conhecimento, o que possibilitará rapidez no atendimento das solicitações, seleção
criteriosa dos candidatos às vagas e redução significativa das rotinas e procedimentos necessários à elaboração e
encerramento dos compromissos de estágio.
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Importante ressaltar que a vertente contratação propiciará que este Administração Municipal reduza a elevada carga de
trabalho atualmente existente, fazendo com que se possa dedicar-se a ocupar de forma integral com a capacitação dos
servidores.
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 3.555, de
08 de agosto de 2000, e alterações; no Decreto nº 5.450 de 31 de Maio de 2005 e nas demais legislações correlatas,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações
subsequentes.
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;
3.2.2 Cartilha Esclarecedora sobre a Lei do Estágio (Lei nº 11.788/2008).

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1 A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor obtido de acordo com a tabela abaixo,
que representará o valor encontrado pela multiplicação do valor anual estimado pelo percentual de taxa de
administração dos serviços, já considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas, despesas relativas ao seguro de
acidentes pessoais dos estagiários e todas as despesas decorrentes da execução do objeto.
Quantidade de

Taxa Operacional por

Taxa mensal

Taxa anual operacional

estagiários

estagiário

operacional

(Cx12)

(A)

(B)

(C=AxB)

500

R$

R$

R$

4.2 As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no
preâmbulo do Edital do Pregão.
4.3 A licitação será julgada pelo critério de menor preço, na forma prevista no art. 45, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
4.4 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.

5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
5.1 O Agente de Intermediação 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).
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5.2 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.
5.3 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.
5.4 O agente de intermediação 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, relativos à Educação, 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.

6. DO ESTÁGIO
6.1 Observado o interesse da Administração, a duração do estágio será de, no máximo, 4 (quatro) semestres letivos,
obedecido ao período de 1 (um) semestre.
6.2 Da Descrição do Estágio:
6.2.1 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 intermediação 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 Administração Municipal, conforme estabelece o artigo 3º da Lei nº 11.788, de 25/09/2008.
6.2.2 Os estágios serão realizados por estudantes, sob supervisão, cuja área de formação esteja relacionada
diretamente com as atividades, programas, planos e projetos desenvolvidos pela Administração Municipal, 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.
6.2.3 Para os estágios de nível superior, o estudante deverá estar regularmente matriculado a partir do 3º semestre.
6.2.4 Para os estágios de nível médio, não profissionalizante, o estágio será realizado levando-se em consideração as
atividades, programas e planos de trabalho do órgão ou entidade.
6.2.5 Para formação da relação de estágio, devem ser observados os seguintes requisitos (incisos I, II, II da Lei nº
11.788/2008):
a) matrícula e frequência 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).
6.2.6 Documentos necessários à comprovação da regularidade do estágio:
6.2.6.1 Termo de Compromisso devidamente assinado;
6.2.6.2 o certificado individual de seguro de acidentes pessoais;
6.2.6.3 comprovação da regularidade da situação escolar do estudante;
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6.2.6.4 comprovante de pagamento da bolsa ou equivalente e do auxílio-transporte;
6.2.6.5 Relatório - verificação da compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no
termo de compromisso.
6.3 Do Público Alvo:
6.3.1 O Agente de Intermediação a ser contratado deverá gerenciar um total de 500 estudantes, sendo: 58 de nível
médio e 442 de nível superior.
6.4 Da Jornada Diária de Atividades do Estagiário:
6.4.1 A jornada a ser cumprida pelo estagiário será:
a) de 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso de estudantes de educação profissional de nível médio; e
b) de 6 horas diárias e 30 semanais, no caso de estudantes de educação profissional de nível superior.
6.4.1.1. Distribuídas nos horários de funcionamento da Administração Pública e compatível com o horário escolar. 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.
6.4.2 Deverá o Agente de Intermediação promover a adequação entre a carga horária diária do estágio, o expediente da
Administração Municipal e o da instituição de ensino.
6.4.3 É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio não obrigatório tenha duração igual ou superior a dois
semestres, período de recesso de 30 dias, a ser gozado, preferencialmente, durante suas férias escolares, sendo
permitido o seu parcelamento em até 3 etapas.
6.6 Do Valor da Bolsa de Estágio e do Auxílio Transporte
6.6.1 O estagiário perceberá, por intermédio do CONTRATANTE, bolsa de estágio no valores:
- Nível Médio: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), para jornada de 20 (vinte) horas semanais;
- Nível Superior: R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), para jornada de 30 (trinta) horas semanais.
O estudante em estágio não-obrigatório receberá auxílio transporte em pecúnia, no valor de R$ 100,00 (cem reais),
proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados, sendo o pagamento efetuado no mês anterior ao de utilização do
transporte coletivo.

DA QUANTIDADE DE ESTAGIARIO POR SECRETARIA:
SECRETARIA

QTDE DE NIVEL
SUPERIOR

QUANTIDADE
DE NIVEL MÉDIO

SECAD
SECULT
SEPLAM
CGM
SEMED
PGM
SEGOV
SEDUR
SEMDESC
SESA

10
01
06
10
373
30
01
01
01
01

00
00
00
00
58
00
00
00
00
00

VALOR UNIT.
NIVEL
SUPERIOR
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00

VALOR UNIT.
NIVEL MÉDIO

VALOR TOTAL

R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 750,00

R$ 9.500,00
R$ 950,00
R$ 5.700,00
R$ 9.500,00
R$ 397.850,00
R$ 28.500,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
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SESP
SETTOP
SEJU
SETREL
SEFAZ
SEINFRA
SEMARH
SEPM

01
01
01
01
01
01
01
01

00
00
00
00
00
00
00
00

R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00

R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 750,00

R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00
R$ 950,00

6.6.2.1 É vedado o desconto de qualquer valor para que o estagiário receba o auxílio-transporte.
6.6.3 Será considerada para o cálculo do pagamento da bolsa de estágio a frequência mensal do estagiário, deduzindose os dias de faltas não justificadas, salvo na hipótese de compensação de horário.
6.5.4 O desligamento do estudante do estágio curricular dar-se-á nas seguintes hipóteses:
6.5.4.1 Automaticamente, ao término do período máximo de estágio.
6.5.4.2 A qualquer tempo, no interesse e conveniência da Administração Municipal.
6.5.4.3 Depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para duração do estágio, se comprovada a insuficiência na
avaliação de desempenho.
6.5.4.4 A pedido do estagiário.
6.5.4.5 Em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade da assinatura do termo
de compromisso de estágio.
6.5.4.6 Pelo não comparecimento à unidade onde estiver realizando o estágio, sem motivo justificado, por mais de cinco
dias, consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta dias durante todo o período do estágio.
6.5.4.7 Pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença.
6.5.4.8 Por conduta incompatível com a exigida pela Administração Pública.

7. DO HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1 Os estágios serão realizados no horário de funcionamento da Administração Público 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 à Coordenação Executiva da Secretaria Municipal de Educação ou outra indicada pela Administração
Municipal, 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 pela Coordenação Executiva da Secretaria Municipal
de Educação ou outra indicada pela Administração Municipal, 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.
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9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um servidor (ou por comissão) 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(a) representante designado(a) 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
10.1.1 (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.
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 encaminhado 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 nas
hipóteses previstas no item 6.5.4.
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 intermediação 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.
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11.14 Conceder e efetuar o pagamento da bolsa de estágio.
11.15 Supervisionar as atividades de estágio.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1 Instalar e manter estrutura física de atendimento situada no Estado da Bahia, na cidade de Lauro de Freitas.
12.2 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.
12.3 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.
12.4 Lavrar Termo de Compromisso de Estágio – TCE, em conformidade com o modelo Encarte “A”, 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.
12.5 Exigir do estudante declaração de escolaridade para fins de comprovação.
12.6 Elaborar e fornecer o Manual do Estagiário, que deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE.
12.7 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.
12.8 Providenciar, no momento da prorrogação do contrato, os documentos pertinentes (novo TCE/Acordo de
Cooperação, confirmação de matrícula, Relatórios de Estágio, etc).
12.9 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.
12.10 Providenciar desligamento ou substituição do estagiário, mediante o interesse e a conveniência do
CONTRATANTE, manifestados eletronicamente.
12.11 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.
12.12 No ato da contratação, orientar o estudante sobre os aspectos legais, técnicos e pedagógicos do estágio e a
relação estagiário e o CONTRATANTE.
12.13 Prestar orientação atitudinal e comportamental aos estagiários.
12.14 Informar e orientar, regularmente, por meio de reuniões periódicas, as unidades da Secretaria Municipal de
Educação, coordenações, diretorias e superintendências, sobre os procedimentos, temas relevantes, posturas
institucionais e operacionais, relativas ao programa de estágio.
12.15 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.
12.16 Acompanhar a realização do estágio junto ao CONTRATANTE, subsidiando as respectivas instituições de ensino
com as informações pertinentes.
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12.16.1 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.
12.16.2 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.
12.17 Exigir e analisar relatórios de estágio do estudante, a cada 2 (dois) bimestres.
12.18 Proceder, semestralmente, o acompanhamento “in loco” do estagiário.
12.19 Avaliar, junto aos supervisores, gerentes e chefias das unidades, os estágios realizados;
12.20 Manter o CONTRATANTE informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso normal do
Contrato.
12.21 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE.
12.22 Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências do CONTRATANTE, bem assim
dos estagiários.
12.23 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.
12.24 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.
12.25 Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no contrato.
12.26 Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato.
12.27 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.
12.28 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.
12.29 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.
12.30 Observar as seguintes vedações:
12.30.1 a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do
CONTRATANTE;
12.30.2 a subcontratação parcial ou total dos serviços objeto deste Termo.
12.31 Contratar prioritariamente todos os estagiários em atividade na Administração Municipal, mantendo-os pelo tempo
que ainda lhe restar de estágio, à luz da legislação vigente, somente os rescindindo na época prevista.
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13. DO PAGAMENTO
13.1 O pagamento será efetuado, mensalmente, mediante emissão de ordem bancária para crédito em conta da
CONTRATADA, até o 5° (quinto) 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 Coordenação Executiva da Secretaria
Municipal de Educação ou outra indicada pela Administração Municipal, para fins de ateste por parte do Fiscal/Comissão
de fiscalização, após conferência do valor do serviço prestado e do cumprimento de todas a condições pactuadas.
13.3 A CONTRATANTE encaminhará à instituição CONTRATADA, até o segundo dia útil do mês subsequente, por meio
eletrônico, relação com o 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”, mediante consulta aos sítio eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da lei nº 8.666/93.
13.7 Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei nº 10.430, de 27/12/96, Lei nº 10.718, de 27/11/98 e IN/SRF nº 480,
de 15/12/2004, alterada pelas IN nº539, de 25/04/2005 e nº 706, de 09/01/2007, a Divisão de Execução Orçamentária e
Financeira reterá na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, 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.
13.8 A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer quando o contratado:
13.9.1 não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades
CONTRATADAS; ou
13.9.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade
ou quantidade inferior à demandada.
13.9 Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta online, cujo
documento será anexado ao processo de pagamento.
13.10 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.
13.11 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.
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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, 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;
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 o MEC, 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
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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
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
Quantidade de

Taxa Operacional por

Taxa mensal

Taxa anual operacional

estagiários

estagiário

operacional

(Cx12)

(A)

(B)

(C=AxB)

500
* CH - Carga Horária Semanal

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta da
dotação orçamentária vigente na Lei Orçamentária Anual.
16.2 As despesas nos anos subsequentes, em caso de prorrogação, estarão submetidos à dotação orçamentária própria
prevista para atendimento à presente finalidade, a ser consignada ao Secretaria Municipal de Educação e demais
unidades envolvidas, na Lei Orçamentária Anual do Município.

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 12 (meses) a contar da assinatura do Contrato, 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 nº
8.666/93.
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ENCARTE “A” TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - TCE
Aos_______ dias do mês de__________________ de __________________, na cidade de_________________, TCE No.:
_____________________,

neste

ato,

as

partes

________________________________________;

a

razão

seguir

nomeadas:

social:

I

-

INSTITUIÇÃO

_______________________;

DE

ENSINO

(nome)

CNPJ____________________;

Endereço ____________ ___________________________________________________Bairro________________________; cidade
_____________________;UF ______; CEP _____________; Cidade ___________________ Fone:__________________; e-mail
_______________________; Representada por ______________________________- Cargo _____________________ ; Responsável
pela assinatura do TCE _______________________________________- Cargo ____________________; II AGENTE DE
INTEGRAÇÃO (nome) ________________________________________________; razão social: _______________________;
CNPJ____________________;

Endereço

____________

___________________________________________________Bairro__________________

______;

cidade

_____________________;UF ______; CEP _____________; Cidade ___________________ Fone:__________________; e-mail
_______________________; Representada por ______________________________- Cargo _____________________ ; Responsável
pela assinatura do TCE ___________________________________________ - Cargo _______________________; III C O N C E D
E

N

T

E

(nome)

___________________________

__________________________________________________________________________
_______________________;

CNPJ____________________;

_______;

razão

Endereço

social:

____________

__________________________________________________; Bairro________________________; cidade _____________________;
UF ______; CEP _____________; Cidade __________________; Fone:__________________; e-mail ___________________;
Representada por _______________________________________________________- Cargo _____________________ ; Responsável
pela assinatura do TCE _____________________________________ - Cargo _____________________; Supervisor estágio:
__________________________________________ - Cargo:________________; IV E S T A G I Á R I O (nome)
________________________________________________________;

Data

do

Nascimento:

________________;

Matrícula

___________________; Turno ____________; Curso ________________________ ; Período __________________________;
Nível____________; Período da Aula ______________________________________; e-mail _______________________; CPF
______________________;

Cédula

de

Identidade

_______________________;

Nacionalidade/

Estado

Civil____________________________ Endereço: __________________________________; Bairro: _________________; Cidade
__________________;

UF

_______CEP:________________;

Fone:

(___)____________;

Período

_____________________________; Período da Aula ________ ________________. Celebram entre si este TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO, convencionando as cláusulas expressas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Este instrumento tem por objetivo formalizar as condições para a realização de ESTÁGIO DE
ESTUDANTE e particularizar a relação jurídica especial existente entre o Estudante, a Concedente e a Instituição de Ensino
caracterizando a não vinculação empregatícia, nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições para realização do estágio:
a) O presente Termo de Compromisso de Estágio decorre do instrumento nº ________________, firmado entre a Concedente de Estágio
e

o(a)

____________________________________________________________

____________________________________________________________ _;
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b) natureza: não obrigatório;
c) Vigência de: _____/_____/_______ até _____/_____/_____;
d) Horário: _________ às ___________ horas, em 5 dias, XX:00 horas diárias, e totalizando XX:00 horas semanais;
g) Supervisor da Unidade Concedente: __________________________________ cargo ______________________________;
h) Recesso do Estagiário: será concedido nos termos do art. 13 da Lei nº 11.788/2008;
i) Bolsa-Auxílio mensal, no valor de: R$ _______________________
j) AUXILIO- TRANSPORTE, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por mês.
CLÁUSULA TERCEIRA - Cabe à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
a) Aprovar o ESTÁGIO de que trata o presente instrumento, considerando as condições de sua adequação à proposta pedagógica do
curso, à etapa e modalidade da formação escolar do ESTAGIÁRIO e ao horário e calendário escolar;
b) Aprovar o Plano de Atividades de Estágio que consubstancie as condições / requisitos suficientes à exigência legal de adequação à etapa
e modalidade da formação escolar do ESTAGIÁRIO;
c) Avaliar as instalações da CONCEDENTE por meio de instrumentos próprios e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
d) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no ESTÁGIO, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das
atividades do estagiário;
e) zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimentos de suas
normas;
f) elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios e seus educandos;
g) comunicar Agente de Integração, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas;
k) exigir do ESTAGIÁRIO a apresentação dos relatórios de atividades;
l) comunicar ao Agente de Integração a conclusão, desistência ou abandono de curso, bem como o trancamento de matrícula ou a perda
do vínculo.
CLÁUSULA QUARTA - Cabe ao Agente de Integração:
a) contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado;
b) enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades com vistas obrigatória.
CLÁUSULA QUINTA - Cabe à CONCEDENTE:
a) zelar pelo cumprimento do presente termo de compromisso;
b) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO condições do exercício das atividades práticas compatíveis
com plano de atividades de estágio;
c) indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso
do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
d) entregar, por ocasião do desligamento do estagiário, termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
e) solicitar ao Agente de Integração, a qualquer tempo, documentos comprobatórios da regularidade da situação escolar, uma vez que
trancamento de matrícula, abandono, conclusão de curso ou transferência de Instituição de Ensino constituem motivos de imediata
rescisão;
f) efetuar o pagamento da bolsa-auxílio diretamente ao ESTAGIÁRIO;
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g) conceder auxílio transporte ao ESTAGIÁRIO;
h) assegurar ao ESTAGIÁRIO recesso remunerado nos termos da lei 11.788/08;
j) elaborar os relatórios de atividades bimestrais para encaminhamento ao Agente de Integração com vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
l) elaborar termos de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas pelo estagiário;
m) manter em arquivo e à disposição da fiscalização os documentos firmados que comprovem a relação de estágio;
o) informar ao CONTRATADO a rescisão antecipada deste instrumento, para as devidas providências administrativas que se fizerem
necessárias;
p) permitir o início das atividades de estágio apenas após o recebimento deste instrumento assinado pelas 3 (três) partes signatárias.
CLÁUSULA SEXTA - Cabe ao ESTAGIÁRIO:
a) cumprir, com todo empenho e interesse, toda programação estabelecida para seu ESTÁGIO;
b) observar, obedecer e cumprir as normas internas da CONCEDENTE, preservando o sigilo e a confidencialidade das informações que
tiver acesso;
c) apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, sempre que solicitado pela CONCEDENTE;
d) manter rigorosamente atualizados seus dados cadastrais e escolares, junto à Concedente e ao Agente de Integração;
e) informar de imediato, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como: trancamento de matrícula, abandono, conclusão de curso ou
transferência de Instituição de Ensino;
f) entregar, obrigatoriamente, à Instituição de Ensino, à Concedente uma via do presente instrumento, devidamente assinado pelas partes.
CLÁUSULA SÉTIMA - O presente instrumento e o Plano de Atividades de Estágio serão alterados ou prorrogados por meio de
TERMOS ADITIVOS.
Parágrafo Primeiro - O presente Termo de Compromisso de Estágio pode ser denunciado, a qualquer tempo, mediante comunicação
escrita, pela Instituição de Ensino, pela Concedente ou pelo Estagiário.
Parágrafo Segundo - O não cumprimento de quaisquer cláusulas do presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO,
constituem motivos para imediata rescisão.
CLAUSULA OITAVA - Ficam expressamente consignadas, no presente instrumento, as condições do desligamento do ESTAGIÁRIO,
a saber:
a) automaticamente, ao término do estágio;
b) a qualquer tempo no interesse e conveniência da Administração;
c) depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se comprovada a insuficiência na avaliação de
desempenho no órgão ou entidade ou na instituição de ensino;
d) a pedido do estagiário;
e) em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade da assinatura do Termo de Compromisso;
f) pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias, consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta
dias durante todo o período do estágio;
g) pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o estagiário; e
h) por conduta incompatível com a exigida pela Administração.
CLÁUSULA NONA - A INSTITUIÇÃO DE ENSINO e a CONCEDENTE, nos termos do art. 5º da Lei nº. 11.788 de 2008, elegem o
_____________________ como seu AGENTE DE INTEGRAÇÃO a quem comunicarão a interrupção ou eventuais modificações do
convencionado no presente instrumento.
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CLÁUSULA DÉCIMA - O ESTAGIÁRIO durante a vigência do presente Termo de Compromisso de Estágio estará segurado contra
acidentes pessoais conforme apólice nº _____________________________ no valor de _____________________, da seguradora
______________________________.
E, por estarem de inteiro e comum acordo com o Plano de Atividades de Estágio abaixo descrito e com as demais condições estabelecidas
neste Termo de Compromisso de Estágio, as partes assinam em 3 vias de igual teor.
PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO (Informar as atividades do estagiário).

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
carimbo e assinatura

ESTAGIÁRIO Ou Representante Legal
RG: (estudante menor)

CONCEDENTE
carimbo e assinatura

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
carimbo e assinatura
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ENCARTE “B”
PLANILHA DE CUSTOS PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS – TAXA OPERACIONAL
Quantidade de estagiários

Taxa Operacional por

Taxa mensal

Taxa anual operacional

(A)

estagiário

operacional

(Cx12)

(B)

(C=AxB)

500

R$

R$

R$
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante)

A _____________________________________ (Razão Social da empresa), CNPJ Nº _________, localizada
na __________________ DECLARA, para fins de participação na licitação na modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preços – Nº 021/2018, promovida pela Secretaria Municipal de Administração de Lauro de Freitas, e sob as
penas da lei, de que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.

(local, data)

____________________________________
Representante Legal
(Assinatura e identificação do responsável e carimbo da empresa)
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ANEXO IV - PLANILHA DISCRIMINATIVA
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante)
PLANILHA GLOBAL /2018

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

1

Estágio de interesse curricular
não obrigatório que deverá ser
desenvolvido em ambiente de
trabalho, que possibilite a
preparação do estagiário para o
trabalho produtivo, ter caráter
de complementação
educacional e de prática
profissional planejado,
executado, acompanhado e
avaliado em conformidade com
os currículos e horário escolar,
tem como ser capaz de
proporcionar a aplicação de
conhecimentos teóricos e
aperfeiçoamentos científicos e
de relacionamento humano, não
acarretando qualquer vínculo
empregatício com a Prefeitura
de Lauro de Freitas.

Período

Escolaridade Quant.

V. de Tarifa

v. unitário

V. MENSAL

V. TOTAL

Médio

58

R$ 46,67

R$ 750,00

R$ 46.206,86

R$

554.482,32

Superior

442

R$ 46,67

R$ 950,00

R$ 440.528,14

R$ 5.286.337,68

12 Meses
(doze
meses)

R$ 5.840.820,00

VALOR TOTAL ==============>
Obs:. O valor unitário corresponde: A bolsa mais o auxilio transporte.

A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme Edital, ao tempo que indica os dados
bancários da licitante:

BANCO
......................................................

AGÊNCIA
.....................................................

Nº DA CONTA
.......................................................

(local, data)

____________________________________
Representante Legal (Assinatura e identificação do responsável e carimbo da empresa)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 021/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 09344/2018

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CARTA MAGNA
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

Declaro a estrita observância ao Princípio Constitucional do Art. 7, Inciso XXXIII da Carta Magna, e estou
ciente de que eventual revelação da infringência à regra, acarretará a imediata Inabilitação ou Desclassificação do
Pregão Presencial para Registro de Preços – Nº 021/2018, bem como a Rescisão da Ata de Registro de Preços
que venha a firmar com o Município de Lauro de Freitas.

(local, data)

____________________________________
Representante Legal
(Assinatura e identificação do responsável e carimbo da empresa)
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