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PROCESSO Nº 11048/2020  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 367/2020 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL - considerando a  menor taxa em 
percentual de administração a incidir sobre o valor da bolsa de complementação 
educacional paga ao estagiário. 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA 
RECRUTAR, SELECIONAR ATRAVÉS DE PROCESSOS SELETIVOS PERIÓDICOS E 
ADMINISTRAR A CONTRATAÇÃO DE ATÉ 70 VAGAS DE ESTÁGIOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TORRES. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 30/12/2020 
HORÁRIO PARA CREDENCIAMENTO: 16h00min. 
HORÁRIO PREVISTO PARA O INÍCIO DA SESSÃO: 16h00min. 

LOCAL: A abertura do certame será na sala de abertura de licitações, no 2º (segundo) 
andar do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Torres, situado na Rua Jose 
Antônio Picoral, 79, Centro. 

 
O MUNICÍPIO DE TORRES, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, inscrito no CNPJ sob nº 
87.876.801/0001-01, por intermédio da Secretaria de Fazenda, mediante Pregoeira, designada pela 
Portaria nº 956/2020, torna público que realizará na data, horário e local em epígrafe, a licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL (considerando a menor taxa 
em percentual de administração a incidir sobre o valor da bolsa de complementação educacional 
paga ao estagiário), sob a égide da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993 
e pelo Decreto Municipal nº 165/2020, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Municipal n° 
4.721/2014 e Lei nº 8.666/1993, observadas as condições estabelecidas neste Procedimento 
Licitatório e seus Anexos. 
 - O Edital e os anexos deste Pregão Presencial encontram-se disponíveis no site do município de 
Torres, no endereço: www.torres.rs.gov.br (link: Licitações), ou ainda solicitado pelo endereço 
eletrônico gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 
 - Será utilizado para a realização da presente licitação, o sistema Betha Compras da empresa 
Delta Gestão Pública, que consiste em um apoio eletrônico o qual auxiliará a Pregoeira e equipe de 
apoio dando suporte e agilidade ao certame e emitirá o relatório de lances do processo. Os 
licitantes que não estiverem cadastrados no sistema na data e hora estabelecidas para a realização 
da licitação, serão cadastrados, pela Pregoeira, após seu credenciamento. 

 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS - ESCLARECIMENTOS E 

IMPUGNAÇÃO E AO EDITAL 
 

- Caso haja interesse na apresentação de esclarecimento e impugnação ao edital, deverá ser 
enviado a pregoeira, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, sendo que o encaminhamento será realizado, por escrito, e enviado através do endereço 
eletrônico, gerlicitacao@torres.rs.gov.br, devidamente assinado e com identificação de quem 
assinou, para que, assim, possa ser protocolado junto ao protocolo da Prefeitura Municipal de 
Torres. 
- A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnação no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
- A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo que caberá a pregoeira, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo acima 
estipulado. 
- A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pela pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br
mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br
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- Não serão reconhecidas às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo preponente. 
- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será transferida para dia e horário estabelecido pela 
administração, os quais serão publicados nos mesmos meios legais deste edital. 
INFORMAÇÕES: no horário das 13hs às 18hs através do endereço eletrônico 
gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 
Este edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.bllcompras.org.br  e 
www.torres.rs.gov.br /link: Licitações e Contratos - Prefeitura Municipal de Torres bem como no 
Mural da Prefeitura Municipal de Torres e por solicitação no e-mail: gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 
As decisões referentes a este processo licitatório; as intimações, atas, respostas aos recursos e as 
impugnações serão publicadas no site da Prefeitura de Torres, no endereço eletrônico 
www.torres.rs.gov.br: MENU – LICITAÇÕES – CATEGORIA – ATAS E RESPOSTAS. 
 

AVISO IMPORTANTE: COVID-19 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES comunica que está tomando todas as ações necessárias 
de prevenção e combate ao Covid-19, o novo corona vírus. Desta forma salientamos alguns pontos, 
quanto à abertura dos certames: 
 
Aos licitantes que optarem por enviar os envelopes por correios/transportadoras, informamos que 
estamos recebendo normalmente as correspondências, em turno integral das 08hs ás 11hs e 30 
min e das 13hs às 17h e 30 min. 

 

 Cabe esclarecer que é de inteira responsabilidade do licitante o acompanhamento da 
entrega dentro dos prazos exigidos no presente edital 

 As autenticações de documentos serão realizadas somente com prévio agendamento, 
através do fone (51) 3626-9150 ramal 217, no horário das 13hs às 15hs, ou no endereço 
eletrônico gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

 A abertura será na sala de abertura de licitações, no 2º (segundo) andar do Centro 
Administrativo da Prefeitura Municipal de Torres, situado na Rua José Antônio Picoral, 79, 
Centro. 

 Solicitamos, aos licitantes que possuem interesse em participar presencialmente da abertura 
do certame, ingresse a sala de reuniões com as recomendações estabelecidas pelo 
ministério da Saúde, obtidas através do site (https://coronavirus.saude.gov.br/) 

 Informamos que serão disponibilizados equipamentos de proteção individual na sala de 
reuniões e seu uso será OBRIGATÓRIO. 

 
1. DO OBJETO 
1.1. DO OBJETO: Tem  por  objeto  o  presente  Edital  de  Pregão  Presencial,  a Proposta mais 
vantajosa para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA 
RECRUTAR, SELECIONAR ATRAVÉS DE PROCESSOS SELETIVOS PERIÓDICOS E 
ADMINISTRAR A CONTRATAÇÃO DE ATÉ 70 VAGAS DE ESTÁGIOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TORRES, para estudantes  regularmente matriculados e com frequência em 
cursos do ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino 
médio, para o preenchimento do número de vagas de oportunidade de estágio curricular 
supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio oferecidas pelo Poder Executivo 
Municipal, em todos as suas Secretarias, conforme especificações descritas  no Anexo I, deste 
Edital.  

O estágio terá caráter de complementação educacional e aprendizagem profissional e será 
planejado e avaliado em conformidade com os currículos, programas, calendários e horários 

http://www.sfa.rs.cnm.org.br/
mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br
http://www.torres.rs.gov.br/
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escolares, constituindo-se, o agente de integração, em instrumento de diálogo entre o poder público 
e as instituições de ensino, com capacidade de proporcionar a aplicação de conhecimentos 
teóricos, o aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, que não 
acarretará qualquer vínculo de caráter empregatício com a Administração Publica, nos termos da 
Lei Federal nº 11.788, de 26 de setembro de 2008, e da Lei Municipal nº 4.216 de 04 de maio de 
2009. alterada pela Lei Municipal nº 4.456/11, regulamentadas pelo Decreto Municipal nº208 de 03 
de setembro de 2015. 

 
2. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1. São partes integrantes deste edital, como se nele transcrito: 
ANEXO I – Modelo de Proposta, Termo de Referência; 
ANEXO II - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos do edital; 
ANEXO III - Modelo de Declaração Diversa; 
ANEXO IV - Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO V - Minuta de Contrato; 
ANEXO VI - Modelo de Declaração ME / EPP / MEI 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar do presente pregão empresas, do ramo de atividade pertinente ao objeto 
desta licitação, desde que: 
3.1.1. estejam legalmente constituídas e preencham os requisitos e condições previstas no 
presente Edital e seus Anexos; 
3.1.2. não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, fusão, cisão ou 
incorporação; 
3.1.3. não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre 
si; 
3.1.4. não figure no quadro de Diretores, Responsáveis Técnicos ou Sócios da empresa ou firma, 
funcionário, servidor ou ocupante de cargo em comissão desta Prefeitura; 
3.1.5. não tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública 
ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o município de Torres. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
4.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a Pregoeira, diretamente ou 
através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o 
único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado. 
4.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada FORA DOS 
ENVELOPES. 
4.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 
se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado; em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
b) se representante deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de 
todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do 
outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para formulação de propostas 
e dar lance(s) em licitação pública;  
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b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo IV deste edital) outorgados 
pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes 
para formulação de propostas, dar lances e para prática de todos os demais atos inerentes 
ao certame. 
Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado, obrigatoriamente, do ato de 
investidura do outorgante como dirigente da empresa. (Ato Constitutivo ou Contrato 
Social, com todas as suas alterações, se houver ou alterações consolidadas). 

 
4.3.1.É obrigatória a apresentação de documento de identidade em original e cópia. 
4.4. A empresa licitante deverá entregar à Comissão a Declaração de que cumpre todos os 
requisitos do edital (Anexo II). 
4.5. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 
4.6. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a 
presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes a esta 
licitação. 
4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma licitante. 
OBS.: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, deverão ser 
apresentados em originais ou através de cópias autenticadas por Tabelião ou Servidor da 
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, com exceção para os documentos 
emitidos via INTERNET, os quais somente serão aceitos em original, devendo constar o respectivo 
endereço eletrônico no cabeçalho ou rodapé da página. 
4.8. Os documentos apresentados em original ficarão retidos no processo licitatório. 
 
Obs.: Nesta fase, (CREDENCIAMENTO), os representantes de microempresas e empresas de 
pequeno porte, caso queiram ser beneficiadas pela Lei Complementar 123/2006, deverão 
apresentar a Declaração firmada pelo representante da empresa, sob as penalidades da lei, 
para comprovação de que a Licitante é beneficiária da LC nº 123 (ME, EPP ou MEI). A 
ausência dessa certidão significará a desistência da Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte em usufruir dos benefícios concedidos pela Lei 123/2006. (modelo Anexo VI). 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
5.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 (DOIS) envelopes distintos, opacos, fechados e indevassáveis, contendo 
em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE “A”- PROPOSTA DE PREÇOS - PREFEITURA DE TORRES PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 367/2020, RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE E CNPJ 
 
ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - PREFEITURA DE TORRES PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 367/2020, RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE E CNPJ 
 
5.2. Os documentos dos envelopes deverão ser originais ou autenticados em cartório, ou ainda 
autenticados por servidor público municipal, desde que previamente agendada a autenticação, 
conforme o preâmbulo deste edital, e que estejam acompanhados do documento original, não 
sendo aceito fac-símile. Os documentos retirados da internet deverão ser apresentados com o 
endereço eletrônico para a devida verificação. 
 
6. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 
6.1. A sessão pública será realizada no local, dia e horário determinados no preâmbulo deste Edital, 
em sessão única; 
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6.1.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será transferida para dia e horário estabelecido pela 
administração, os quais serão publicados nos mesmos meios legais deste edital.  
6.2. Após os preparativos preliminares, a sessão pública será declarada aberta pela pregoeira; 
6.3. Cabe a pregoeira, com o auxílio da Equipe de Apoio, receber e proceder à abertura dos 
envelopes A - Proposta de Preços - e repassá-los aos demais presentes para conhecimento e 
vistas;  
6.4. Após a abertura dos envelopes A - Proposta de Preços, ocorrerá a sessão de lances verbais, e, 
posterior declaração do licitante vencedor, quando então será procedida a abertura dos envelopes 
B - Documentação; sendo que somente após a abertura e avaliação positiva dos documentos de 
Habilitação do licitante vencedor do certame será encerrada a sessão; 
6.5. Não sendo suficiente o tempo para abertura dos envelopes, face ao exame das propostas ou 
da qualificação da licitante perante as exigências do edital, ou não encerrando os trabalhos por 
algum motivo relevante, a sessão será adiada para o primeiro dia útil subsequente, consignando-se 
na ata as circunstâncias e motivos enseja dores da dilação; 
6.5.1. Redesignada a sessão, todos os envelopes ficarão sob a guarda da pregoeira até o reinício 
dos trabalhos, devendo ser lacrados e rubricados. 
6.5.2. A sessão poderá ser suspensa a qualquer momento para averiguação de documentação e 
esclarecimento de outros aspectos que a pregoeira julgar necessário ao perfeito andamento do 
certame. 
 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE “A”  
7.1. A proposta comercial – Envelope - A deverá ser redigida em língua portuguesa, com clareza, 
sem ressalvas ou entrelinhas, deverá ser formulada em papel timbrado, em uma via impressa por 
meio de edição eletrônica de textos, sem emendas ou rasuras, apresentando o percentual (%) da 
taxa de administração, que incidirá sobre o valor da bolsa de complementação educacional a ser 
paga ao estagiário, devendo todas as suas páginas estarem rubricadas, exceto a última que deverá 
estar datada e assinada pela empresa licitante ou seu representante, e numeradas, devendo a 
proposta conter no mínimo os seguintes requisitos.  
7.1.1. Nome do proponente (razão social), endereço completo, aposição do carimbo com o número 
do CNPJ, telefone, e-mail, etc...; 
7.1.2. Dados da empresa licitante, relativos ao número do Banco, da Agência e da Conta Corrente, 
onde receberá os devidos pagamentos, caso seja declarada vencedora do certame; 
7.1.3. Descrição (conforme Termo de Referência - Anexo I), preços que devem discriminar o valor 
GLOBAL (considerando a menor taxa em percentual de administração a incidir sobre o valor da 
bolsa de complementação educacional paga ao estagiário), devendo ser expressos em 
percentuais; 
7.1.4. No percentual (%) da taxa de administração, que deverá ser único, grafado numericamente e 
por extenso, deverá estar incluído, obrigatoriamente, todos os insumos, impostos, taxas, encargos 
sociais, mão-de-obra, transporte, prêmios de seguro e de acidente de trabalho, emolumentos e 
quaisquer outras despesas relativas à operação, excluído a Administração qualquer solidariedade. 
7.1.5 Para a elaboração da proposta deverão ser consideradas as seguintes vagas existentes no 
Município: 

a) 35 vagas para estudantes da Educação Profissional de Nível Médio e do Ensino Médio Regular 

b) 35 vagas para estudantes do Ensino Superior. 

7.1.6. Prazo de validade da proposta consignado de no mínimo sessenta dias contados da data 
estipulada para a realização da sessão; 
7.1.6.1. A proposta que não indicar o prazo será considerada como de sessenta dias; 
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7.2. As propostas são de exclusiva e total responsabilidade da empresa licitante, não sendo 
admitidos quaisquer acréscimos, supressões ou retificações nas propostas depois de 
apresentadas; 
7.3.  Não se admitirá proposta com percentuais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os de mercado, ainda que o ato convocatório não tenha estabelecido limites mínimos; 
7.4. A pregoeira, caso necessário, poderá solicitar maiores esclarecimentos sobre a composição 
dos preços propostos; 
7.5. Após apresentação da proposta, não caberá mais a desistência da licitante, salvo por motivo 
superveniente, devidamente comprovado e aceito pela pregoeira; 
7.7. Será DESCLASSIFICADA a proposta de preços que: 
7.7.1. Não atender às exigências do ato convocatório da licitação; 
7.7.2. Estiver omissa, vaga, com irregularidades ou defeitos insanáveis, capazes de dificultar o 
julgamento; 
7.7.3. Impuser condições que possam induzir mais de um resultado ou ressalvas em relação às 
estabelecidas neste Edital; 
7.7.4. Tiver, salvo erro manifesto e sanável, especificações em desacordo com o Termo de 
Referência - Anexo I do Edital; 
7.7.5. Tiver com preços manifestamente inexequíveis, assim considerada a proposta que não 
demonstrar sua viabilidade econômica, ou seja, custos de insumos coerentes com os de mercado, 
coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto; 
7.8. A simples participação da licitante neste certame implica: 
7.8.1. O pleno conhecimento e aceitação dos termos e condições do Edital e seus Anexos e da 
obrigação de cumpri-los fielmente, por sua conta e risco, pelos preços ora propostos, não cabendo 
nenhum acréscimo ou indenização posterior decorrente de erro de cálculo na elaboração; 
7.8.2. O dever de a vencedora do certame apresentar proposta atualizada de acordo com o lance 
vencedor, em até 24 (vinte e quatro) horas, exceto se outro prazo for fixado por motivos 
justificados e aceitos, não devendo a proposta ter dízima em seu valor final, a fim de não ocasionar 
problemas com a fatura, setores orçamentários e financeiros desta Prefeitura; 
7.8.3. O comprometimento de executar o objeto da licitação em total conformidade com as 
especificações do Edital e seus anexos. 
7.9. Deverá ser indicado preço GLOBAL (considerando a menor taxa em percentual de 
administração a incidir sobre o valor da bolsa de complementação educacional paga ao estagiário), 
em percentual contendo, ainda, a descrição completa. No referido preço deverão estar incluídas 
quaisquer, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais 
e comerciais, que eventualmente indicam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou 
terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor. 
OBS.: Propostas apresentadas em desacordo ao estipulado acima, serão desclassificadas. 
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
8.1. O julgamento da proposta será processado e julgado em consonância com as exigências do 
Edital e legislações pertinentes; 
8.2. O critério de julgamento das propostas será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL considerando a 
menor taxa em percentual de administração a incidir sobre o valor da bolsa de complementação 
educacional paga ao estagiário; 
8.3. Caberá a pregoeira, com auxílio da equipe de apoio, verificar a conformidade da proposta com 
os requisitos do edital e seus anexos, examinar a aceitabilidade quanto aos preços apresentados, 
decidindo-se motivadamente a respeito; 
8.4 No curso da sessão, o autor da oferta de MENOR TAXA EM PERCENTUAL de administração a 
incidir sobre o valor da bolsa de complementação educacional paga ao estagiário, e os das ofertas 
com percentuais até 10% (dez por cento) superiores aquela, poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor. 
8.5 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os 
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autores das melhores propostas, até o máximo de 03 ( três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os percentuais oferecidos. 
8.6. Após a etapa de classificação, a pregoeira convidará a última classificada para apresentar 
lance com percentual inferior ao menor registrado, desde que seja inferior ao seu último lance 
ofertado e diferente de qualquer lance válido. 
8.7 Não serão aceitos dois os mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
8.8 A Pregoeira informará a proposta de menor percentual (melhor proposta) mediatamente após o 
encerramento da etapa de lances, ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela 
Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor. 
8.8.1. Fica VEDADO, portanto, A OFERTA DE LANCE COM VISTAS AO EMPATE; 
8.8.2. Poderá a pregoeira atribuir parâmetros para apresentação de novos lances, a fim de dar 
maior celeridade à disputa, dentro da razoabilidade; 
8.9. A licitante ausente (sem representante) na sessão terá seus preços escritos juntados aos 
demais para fins de classificação; 
8.10. A pregoeira poderá conceder à licitante tempo para analisar a viabilidade econômica da 
proposta, desde que entenda conveniente para assegurar a melhor decisão; 
8.11. Caso exista somente uma proponente na disputa a pregoeira verificará a conformidade dos 
preços com o estimado pela Administração, podendo aceitar, negociar ou julgar o ITEM fracassado; 
8.12. A pregoeira abrirá o envelope de habilitação da proponente vencedora da disputa para 
verificar se essa preenche os requisitos de habilitação exigidos no edital; 
8.13. Atendidas as exigências e não havendo manifestação recursal, à licitante será adjudicado o 
ITEM vencido na disputa; 
8.14. Se a proposta não for aceita ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, a 
pregoeira examinará as subsequentes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração e declaração daquela que preencha plenamente os requisitos do edital; 
8.15. Encerrada a sessão, lavrar-se-á ata circunstanciada registrando-se todas as ocorrências 
relevantes, a qual ao final será assinada por todos os presentes; 
8.16. A Autoridade Competente homologará o certame, no entanto, caso tenha havido manifestação 
recursal, também lhe incumbirá a respectiva adjudicação; 
8.17. Aplicar-se-á o disposto no item 8.14, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando a licitante-
adjudicatária, convocada no prazo de validade da proposta, não apresentar regularidade fiscal no 
ato da assinatura do Contrato ou recusar-se a proceder a assinatura, imotivadamente. 
 
9. DO DOCUMENTO PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B” 
9.1. No envelope B - DOCUMENTO PARA HABILITAÇÃO, a proponente demonstrará a aptidão em 
assegurar a execução e o fiel cumprimento das obrigações previstas no Edital e seus Anexos; 
9.2. Em substituição aos documentos exigidos no Edital, não serão aceitos protocolos de entrega 
ou solicitação de documento; 
9.3. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; e, se a 
licitante for filial todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos em nome da filial, no primeiro caso, 
ou da matriz, na segunda hipótese; 
9.4. A Licitante deverá apresentar a documentação na seguinte ordem: 
 
9.4.1. Cópia do Ato Constitutivo, ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado de forma 
integral acompanhado de todas as alterações, se houver ou alteração Consolidada, em se 
tratando de sociedades comerciais, ou, Registro Comercial no caso de empresa individual. 
 
9.4.2. REGULARIDADE FISCAL: 
 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
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União, abrangendo as contribuições sociais previstas nas alineas ‘a’ a ‘d’ do paragrafo único 
do art. 11 da lei 8.212, de 24 de julho de 1991.  

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. 
d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponivel no site: http://www.tst.jus.br/certidao; 
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) atualizado; 

 
9.4.3.  Declaração constante no Anexo III (modelo): 
a) de que não está em inadimplência com execução de serviços, nem descumpriu qualquer 
Contratação com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou seja, não foi 
declarada inidônea pelo Poder Público, em qualquer esfera; 
b) de que inexiste em seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre; menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos 
termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei nº 8666/93. 
c) de que não tem impedimento para contratação com a Administração Pública nos termos do art. 
9° de Lei Federal nº 8.666/93 e de inexistência de fato superveniente ou impeditivo à habilitação, 
atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar de processo 
licitatório, na forma do art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores caso venham a 
ocorrer, ressalvadas as condições especiais asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006. 
 
9.4.4. Declaração firmada pelo representante da empresa sob as penalidades da lei, para 
comprovação de que a Licitante é beneficiária da LC nº 123 (ME, EPP ou MEI). A ausência dessa 
certidão significará a desistência da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte em 
usufruir dos benefícios concedidos pela Lei 123/2006. (modelo Anexo VI). – caso tenha sido 
apresentada a esta declaração no momento do credenciamento, a mesma será aqui 
dispensada de apresentação.  
 
9.4.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidão Negativa em Materia Falimentar, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 
ou emitida via internet dentro do prazo de validade informado no corpo da certidão que comprove 
regularidade da licitante junto a sua comarca. 
 
9.4.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a)Certidão de Registro no Conselho Regional de Administração – CRA 
b) Apresentação de, no mínimo, 01 (UM) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, em nome da 
empresa, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, apresentados em papel 
timbrado da emitente, que comprovem ter a licitante executado a atividade de Agente de Integração 
de maneira satisfatória. 
c)Declaração formal de que mantém convênios específicos com Instituições de Ensino do município 
de Torres e de municípios vizinhos. 

 
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

Para fins de assinatura do contrato deverá ser apresentado o comprovante de que possui 
escritório comercial e representante legal estabelecido no Município de Torres-RS e 
indicação explicita das instituições de ensino de nível superior e de nível de ensino médio 
com as quais a licitante mantém convênios ou outros instrumentos jurídicos no Município de 
Torres, para a satisfação do objeto da licitação. 

Toda a documentação deverá ser apresentada em nome do estabelecimento licitante, ou seja, se 
matriz, documentos da matriz, se filial, documentos da filial, salvo aqueles que somente são 

http://www.tst.jus.br/certidao
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emitidos em nome da matriz. 

Parágrafo Único: Os documentos DEVERÃO ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada, sendo que os documentos extraídos pela internet estão sujeitos comprovação de sua 
veracidade. Se os documentos de habilitação não estiverem completos e corretos, contrariarem os 
requisitos essenciais do Edital e anexos ou comprometerem a segurança do futuro contrato, a 
pregoeira, respeitado o princípio da ampla disputa, poderá motivadamente inabilitar a proponente. 
 
10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
10.1. Decai do direito de pedir esclarecimento ou de impugnar os termos do Edital, aquele que não 
o fizer em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, ou o 
fizer sem apontar de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que o entende viciar. 
10.2. A pregoeira responderá a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 
edital e dos anexos. 
10.3. A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo que caberá a pregoeira, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo acima 
estipulado. 
10.4. Acolhida a impugnação do ato convocatório, seus vícios serão sanados e, se necessário, 
nova data será designada para a realização do certame; 
10.5. As consultas serão respondidas pelo e-mail gerlicitacao@torres.rs.gov.br, que comporá o 
processo. 
 
11. DOS RECURSOS 
11.1. Após a declaração da vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, sendo, a partir de então, aberto prazo para apresentação 
das razões do recurso; 
11.2. A síntese ou memorial do recurso será registrado na ata circunstanciada da sessão, momento 
a partir do qual se contará 3 (três) dias corridos para apresentação de razões; e, transcorrido esse 
prazo, mais 3 (três) dias para as contrarrazões das demais licitantes, garantida a vista imediata dos 
autos, conforme inciso XVIII, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02; 
11.3. Decairá do direito de recorrer pela ausência de manifestação ou pela apresentação 
intempestiva das razões pela licitante, hipóteses em que o resultado será adjudicado à licitante 
vencedora da etapa de lances em pauta; 
11.4. O recurso contra decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo; 
11.5. Interpostas as razões e contrarrazões, a pregoeira analisá-las-á, podendo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou devolvê-las para decisão da Autoridade Competente, 
por igual prazo, a partir da ciência do recurso; 
11.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
11.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade 
Competente adjudicará e homologará a presente licitação; 
11.8. O resultado do recurso será divulgado mediante publicação na imprensa oficial do município e 
em jornal de grande circulação e comunicado no site oficial do município de Torres, no seguinte 
endereço www.torres.rs.gov.br, menu -  licitações. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES 
12.1. A adjudicatária se obriga, nos termos deste edital, a: 
12.1.1. Comparecer, após a homologação da licitação, para assinatura do contrato, se for o caso, 
no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e 
modificações da Lei nº 8.883/94; 
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12.1.2. Prestar o serviço objeto do presente edital, no local, preços e nas condições indicadas neste 
edital; 
12.2. Como condição para assinatura do Instrumento de Contrato, a licitante vencedora deverá 
estar com toda documentação exigida para participação deste certame em situação regular, 
apresentar todas as ALTERAÇÕES SOFRIDAS pelo contrato social ou documento equivalente, 
conforme o caso; 
12.3. A licitante declarada vencedora encaminhará em 24 (vinte e quatro horas) a Proposta de 
Preços (Anexo I), ajustada ao último lance, formalizada e preenchida adequadamente. Devendo 
ser assinada pelo representante, consignando o valore GLOBAL (guardada a perfeita 
caracterização do objeto licitado, em conformidade com as descrições contidas no edital e seus 
anexos) na conformidade do último lance ofertado; 
12.4. Cumprir todas as obrigações descritas nos anexos deste edital (Termo de Referência e 
Contrato), como se transcritas estivessem. 
 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1. Pela inexecução parcial ou total dos itens vencidos pela empresa a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10520/2002; as 
penas de natureza civil (cláusula penal), compensatórios das perdas e danos sofridas pela 
administração, conforme art.917, do Código Civil, e Administrativa, nos moldes do art. 87, da Lei nº 
8.666/93 bem como as previstas no artigo 7º da Lei 10520/2002: 
 
Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais 
 
I – Advertência, quando tratar-se de irregularidade de pequena monta, sanável em prazo máximo 
de 07 dias úteis; 

II – Multa de 0,33% sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, vigente a época da infração, 
por não atendimento das cláusulas pactuadas, após ser notificado, pelo prazo máximo de 30 dias; 

III – Multa de 10% sobre o valor total do contrato vigente a época da infração, considerando a 
inexecução parcial do contrato, quando superado os 30 dias do Inciso II, desta cláusula; 

IV – Multa de 20 % sobre o valor total do contrato, vigente a época da infração, por inexecução 
total, quando descumpridas as cláusulas pactuadas de forma insanável, que tragam prejuízos ao 
Município ou a terceiros, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento 
de contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos, de acordo com o Decreto 
Municipal 165/2020 artigo 16. 

Observação:  
I. As multas relacionadas nas alíneas poderão ser aplicadas cumulativamente; 
13.2. Aplicadas às multas, o Município descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, 
após a sua imposição. 
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 
13.3. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração. 
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13.4. Da aplicação das penas definidas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
13.5. O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será 
dirigido à Autoridade Superior, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido 
de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
13.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 
 
14. DO PAGAMENTO 
14.1 O pagamento será efetuado junto à Tesouraria Municipal através de transferência bancária 
conforme Ordem de Serviço nº 03/2013, em conta corrente indicada pela contratada, a qual deverá 
ser obrigatoriamente uma conta jurídica vinculada ao CNPJ da empresa contratada, à vista do 
documento fiscal apresentado, devendo este estar devidamente atestado pelo setor e servidor 
responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato.  
14.2. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do serviço, sobre o valor da bolsa 
do estagiário, o percentual que foi obtido pela vencedora do certame. 
14.3. A CONTRATANTE lançará as efetividades dos estagiários mensalmente até o dia 20 de cada 
mês, em meio on-line disponibilizado pela CONTRATADA, na qual constarão nomes dos 
estagiários, o valor a ser pago individualmente e a respectiva Taxa de Administração. 
14.4. A CONTRATANTE deve encaminhar Nota Fiscal ou Boleto com Lista dos Estagiários à 
Diretoria Contábil da Secretaria da Fazenda para posterior pagamento.  
14.5. As efetividades e boletos dos estagiários contratados através do NASF - Núcleo de 
Atendimento Sócio-Familiar terão andamento à Diretoria Contábil da Secretaria Municipal de 
Fazenda após terem rubricas definidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
14.6. A CONTRATADA deverá emitir comprovante de repasse integral aos estagiários. 
14.7. Na hipótese de a documentação do estagiário não estiver completa fica a CONTRATANTE 
autorizada a bloquear o valor da Bolsa Auxílio até que se resolva a situação pendente;  
14.8. Os valores referente à bolsa-auxílio e eventualmente recesso remunerado, repassados 
mensalmente à CONTRATADA, deverão ser integralmente depositados em espécie na conta 
bancária dos estagiários contratados impreterivelmente até 02 dias úteis após o depósito efetuado 
pela CONTRATANTE.  
 
15. DO REAJUSTE DO PREÇO 
15.1. O preço não poderá ser reajustado.  
 
16. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
16.1. O contrato poderá sofrer acréscimo ou supressão de até 25% (vinte e cinco por cento) de 
acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1. Faculta-se a pregoeira de ofício ou por iniciativa dos interessados, realizar, em qualquer fase 
da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento que deveria constar no ato da sessão pública; 
17.2. A Autoridade Competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, ou deverá anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado; 
20.3. Corre por conta e risco da licitante todo o ônus decorrente de erro na elaboração da proposta 
apresentada, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 
20.4. A licitante responsabilizar-se-á pela veracidade e legitimidade dos documentos e das 
informações ali contidas; 
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20.5. A licitante responsabilizar-se-á pelas declarações feitas no curso do processo licitatório pelo 
preposto credenciado; 
20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir- se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, prorrogando-se para o dia útil imediatamente posterior ao 
vencimento caso não haja expediente normal na Prefeitura de Torres; 
20.7. A pregoeira, em prol do interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 
formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
20.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação; 
20.9. Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira, com observância das disposições 
constantes nas leis federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93; 
20.10 As decisões referentes a este processo licitatório; as intimações, atas, respostas aos 
recursos e as impugnações serão publicadas no site da Prefeitura de Torres, no endereço eletrônico 
www.torres.rs.gov.br /link: MENU – LICITAÇÕES – CATEGORIA – ATAS E RESPOSTAS. 
20.11. As questões decorrentes deste edital e seus anexos, que não possam ser dirimidas no 
âmbito administrativo, serão processadas e julgadas pelo foro da Comarca de Torres, com exclusão 
de qualquer outro; 
20.12. Os envelopes não abertos ficarão, após o encerramento das fases procedimentais até o 
prazo de 30 (trinta) dias úteis, na Prefeitura de Torres, à disposição das licitantes, após esse prazo, 
reserva-se no direito de fragmentá-los. 
 

Torres, 15 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 

Maria Clarice Brovedan 
Secretária Municipal de Fazenda 

Portaria 002/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sfa.rs.cnm.org.br/
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 367/2020 
 

ANEXO I 
PROPOSTA COMERCIAL, TERMO DE REFERÊNCIA, 

ESTIMATIVAS DE PERCENTUAL MÁXIMO ACEITÁVEL  
 

Razão Social: ________________________________________________________ 
CNPJ:________________________________________________________________ 
Endereço:_____________________________________________________________ 
Cidade:__________________ CEP: ________________________UF_____________ 
Telefone: ____________________E-mail:___________________________________ 
Banco:_____________    Agência:________________ C/C: ____________________ 
 
 

Item Quantidade  Especificação (%) da taxa de 

administração máxima 

aceitável  

 

 

 

 

 

1 

  

70 vagas 

 

- 35 vagas para estagiários de 

educação superior 

 

- 35 vagas para estagiários da 

educação profissional e de ensino 

médio 

1,8% do o valor de R$ 372,94 mensais, 
para estagiários da educação especial e 
dos anos finais do ensino fundamental, 

na modalidade profissional da educação 
de jovens e adultos. 

Caso essa vaga seja preenchida será 
utilizada da vaga do ensino 

fundamental. 1,8% do o valor de 

R$ 372,94 mensais, para 
estagiários da educação especial e dos 
anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional da educação de 
jovens e adultos. 

Caso essa vaga seja preenchida será 

utilizada da vaga do ensino 

fundamental. 

 
Contratação de agente de integração para 
recrutar, selecionar através de processos 
seletivos periódicos e administrar a contratação 
de até 70 vagas de estágios da prefeitura 
municipal de torres, obedecidas as características 
de cada setor. 

 

 

 

 

 

1,8% de cada vaga 

    

  

Declaro que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxas, impostos 
incidentes, encargos sociais, trabalhistas, seguro, treinamento e lucros e dividendos, bem como o 
transporte das cabines, o deslocamento interno, a desmontagem, o fornecimento de química 
desodorizante sempre que necessário; papel higiênico e manutenção, bem como caminhão limpa-
fossa para retirada dos dejetos diariamente, e demais despesas necessárias ao fornecimento dos 
serviços ofertados, objeto do Pregão Presencial nº 367/2020, caso venha a ser declarada 
vencedora. 
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VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ: ___/___/2020 (60 dias no mínimo). 

 
CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO  
Contratação de Agente de Integração para recrutar, selecionar através de processos seletivos 
periódicos através de provas escritas e administrar a contratação de até 70 vagas de estágios 
da Prefeitura Municipal de Torres.  
 
 2. AGENTE DE INTEGRAÇÃO  
Instituição que atua como intermediador do estágio, atuando na realização de processos 
seletivos e acompanhamento administrativo dos contratos de estágio.  
 
3. OBJETIVO  
O objetivo da contratação é o estabelecimento de um sistema de cooperação recíproca entre 
a Prefeitura Municipal de Torres e o Agente de Integração, visando o desenvolvimento de 
atividades conjuntas capazes de propiciar, em conformidade com a legislação pertinente, a 
operacionalização de Estágio de Estudantes.  
 
4. DO ESTÁGIO  
Entende-se por estágio o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, visando à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam 
frequentando a Educação Especial e dos anos finais do Ensino Fundamental, na modalidade 
profissional da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Ensino Superior.  
Os estágios serão concedidos exclusivamente a estudantes regularmente matriculados e que 
venham frequentando efetivamente o curso nas instituições de ensino devidamente 
conveniadas com a CONTRATADA, vinculados à estrutura do ensino público ou particular, 
que terem participado de Processo Seletivo realizado pela CONTRATADA e que tenham 
passado por entrevista a cargo da CONTRATANTE para seleção final, conforme as 
necessidades da CONTRATANTE. 
O estagiário receberá Bolsa Auxílio e Vale-transporte conforme legislação municipal.  
A contratação de estagiários deverá observar, ainda, a compatibilidade entre a área de 
cursada pelo estudante e a formação e/ou experiência profissional na área do estágio. 
 A carga horária será de 20 horas para estagiários da Educação Especial e dos anos finais do 
Ensino Fundamental, na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos e de 30 
horas semanais para estagiários de Ensino Médio e Superior.  
 
 
5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
Os serviços do Agente de Integração serão executados de acordo com as condições 
estabelecidas neste Termo de Referência, observando criteriosamente as disposições do item 
9, Lei Federal nº 11788/08, Lei Municipal nº 4216/09, alterada pela Lei Municipal nº 4.456/11, 
regulamentadas pelo Decreto Municipal nº208 de 03 de setembro de 2015. 
 
6. VIGÊNCIA CONTRATUAL  
O contrato vigorará pelo prazo de 24 meses a contar de sua publicação, podendo ser 
prorrogado mediante Termos Aditivos até o limite legal de 60 meses. 
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7. DO PREÇO  
O percentual máximo para a taxa de Administração que a CONTRATANTE poderá pagar é de 
1,8% 
O valor da Bolsa Auxílio mensal atual por estagiário, conforme legislação vigente é de: 
I - R$ 372,94 mensais, para estagiários da Educação Especial e dos anos finais do Ensino 
Fundamental, na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos;  
 
II - R$ 559,42 mensais, para estagiários de Educação Profissional e de Ensino Médio;  
III - R$ 708,71 mensais, para estagiários de Educação Superior. 
Os valores das bolsas-auxílio poderá sofrer reajustes através de Lei Municipal.  
 
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
A dotação orçamentária será da Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao 
Cidadão e NASF - Núcleo de Atendimento Sócio-Familiar da Secretaria Municipal de Saúde, 
quando os mesmos forem contratados especificamente para este programa. 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
a) O Agente de Integração deverá ter escritório comercial e representante legal estabelecido 
no Município de Torres-RS, com expediente administrativo que possibilite o pronto 
atendimento aos requerimentos da CONTRATANTE, com estrutura para efetivar 
contratações de estudantes, mediante a realização de convênios com as instituições de 
ensino;  
b) Obter da CONTRATANTE, através da Diretoria de Gestão e Qualificação de Pessoal 
informações sobre as oportunidades de estágio possíveis a serem concedidos;  
c) Promover os ajustes das condições de estágio, consolidando os requisitos mínimos 
definidos pela CONTRATANTE junto às Instituições de Ensino;  
d) Realizar processos seletivos mediante editais periódicos, conforme necessidade da 
CONTRATANTE, em número e quantidades de cursos em que haja compatibilidade entre a 
área de formação do estudante, a formação e/ou experiência profissional do supervisor;  
e) Encaminhar a CONTRATANTE, quando solicitado, os estudantes classificados nos 
processos seletivos para a seleção final através de entrevista, para que se identifique com 
as oportunidades de estágio concedidas para cada vaga. Caso os estagiários enviados não 
atendam as necessidades da CONTRATANTE, é obrigação do Agente de Integração o 
encaminhamento de tantos quantos candidatos forem necessários a fim de preencher a vaga 
em aberto;  
f) Receber, conferir e providenciar toda a documentação necessária à formalização do 
Termo de Compromisso de Estágio;  
g) Lavrar o Termo de Compromisso de Estágio a ser assinado pelo estagiário e Instituição 
de Ensino garantindo o início do estágio somente após assinatura das partes interessadas 
no referido Termo;  
h) Preparar e providenciar a entrega dos documentos para que a CONTRATANTE e o 
estudante assinem o respectivo Termo de Compromisso de Estágio, juntamente com o 
Agente de Integração e a Instituição de Ensino, bem como, outros documentos necessários 
à formalização do processo de contratação;  
i) Administrar e incluir cada estagiário em apólice de seguros mantida pelo Agente de 
Integração com cobertura para morte acidental e invalidez permanente total ou parcial, em 
todo território nacional, 24 horas e em todos os dias da semana, bem como entregar a cada 
estagiário o respectivo Certificado Individual de Seguros, enviando cópia do mesmo para a 
CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o início do estágio;  
j) Atender e orientar o estagiário acidentado e/ou sua família no sentido de preparar o 
processo de reembolso de despesas e/ou recebimento de Seguro de Acidentes – com 
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invalidez parcial ou total, temporária ou permanente e em casos de morte;  
k) Acompanhar através de Relatórios Periódicos a serem preenchidos pelos estagiários a 
realização dos estágios junto a CONTRATANTE;  
l) Controlar e acompanhar a atualização do Plano de Atividades que ocorrerá por meio de 
Termos Aditivos;  
m) Tomar todas as providências pertinentes nas ocorrências de prorrogações de Termo de 
Compromisso de Estágio, bem como na substituição de estagiários;  
n) Controlar e acompanhar a elaboração do Relatório Final de Estágio de responsabilidade 
da Parte Concedente;  
o) Organizar e manter em arquivos toda a documentação relativa a cada estagiário; 
p) Disponibilizar meio on-line que possibilite a CONTRATANTE o lançamento das 
efetividades dos estagiários; 
q) Manter o necessário contato com as diversas áreas da CONTRATANTE que estiverem 
diretamente envolvidas com a execução do convênio, a fim de prestar esclarecimentos, 
subsídios e o atendimento necessário ao bom andamento do estabelecido no contrato, bem 
como desenvolver processos de acompanhamento para subsidiar a CONTRATANTE e as 
instituições de ensino, com informações básicas que garantam que os aspectos legais e 
técnicos dos programas de estágio sejam cumpridos.  
 - O site do agente de integração deve possuir as seguintes funcionalidades para as 
instituições de Ensino, Estudante e Empresas. 
a) Para a Instituição de Ensino: 
Consulta das rescisões realizadas por período e estudantes: 
Consulta de estagiários ativos, quantidades e vigencia de contratos. 
b) Para Estudantes: 
- Atualização de cadastro; 
- Possibilidade de anular seu cadastro; 
- Alterar sua senha de acesso; 
- Impressão do certificado de estágio; 
- Consulta de pagamentos realizados pela concedente de estágio; 
- Impressão de relatórios de atividades; 
- Impressão de informe de rendimentos recebido pelo estagiário. 
c) Para a Unidade Concedente: 
- Programa para elaborar e encaminhar a folha de pagamento ao Agente de Integração, 
contemplando os estagiários ativos e rescindidos, estes até a conclusão do pagamento dos 
direitos, onde a contratante realizará a digitação dos valores a serem repassados aos 
estagiários e demais benefícios; 
- Controle de recesso, informando os períodos de recesso dos estagiários com os dias de 
direito gozar, possibilidade de digitação dos períodos de gozo do estagiário e impressão dos 
recibos correspondentes aos recessos proporcionados aos mesmos; 
- Disponibilidade de gerar e imprimir a folha de efetividade e do boleto bancário por 
Secretaria/Setor conforme a necessidade do contratante; 
- Disponibilidade para a concedente de estágio da impressão dos recibos, correspondentes 
aos valores repassados aos estagiários e da contribuição institucional do Agente de 
Integração; 
- Informe de IRRF, esclarecimentos sobre a retenção de imposto de renda dos estagiários; 
- Históricos de pagamentos realizados pela empresa dos últimos 12 meses; 
- Relação dos estagiários ativos, com período de vigência do contrato de estágio bem como 
link de renovação e rescisão com a possibilidade de preencher e imprimir o documento e 
enviar ao agente de integração; 
- Impressão de documentos necessários para tramitação do estágio; 
- Acesso através de senha, com possibilidade de alteração da mesma; 
- Lista de documentos para a contratação. 
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10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
a) Formalizar e quantificar as oportunidades de estágio a serem concedidas com as 
informações: 
-Área de atuação do estágio;  
-Descrição das atividades previstas; 
-Perfil Necessário para contratação;   
-Curso e ano/semestre do estudante;  
-Duração do estágio;  
-Carga horária;  
-Valor da bolsa-auxílio;  
-Benefícios que serão concedidos;  
-Nome, formação e cargo do supervisor de estágio.  
b) Proporcionar ao estagiário o desenvolvimento de atividades compatíveis com sua área de 
formação;  
c) Receber os estudantes candidatos a estágio, classificados em processo seletivo, 
encaminhados pelo Agente de Integração, para a seleção final através de entrevista e após 
informar o nome dos estudantes que efetivamente irão realizar o estágio;  
d) Assinar com os estudantes aprovados, com o Agente de Integração e Instituição de 
Ensino os respectivos Termo de Compromisso de Estágio e outros documentos necessários 
à formalização do processo de contratação, garantindo o início das atividades de estágio 
somente após assinatura das partes interessadas no referido Termo;  
e) Indicar funcionário do quadro próprio com formação ou experiência profissional na área de 
conhecimento desenvolvida no curso do estagiário para orientar e supervisionar até 10 (dez) 
estagiários simultaneamente;  
f) Garantir a observância do comportamento do estagiário nas dependências da empresa, 
para que as normas vigentes e código de ética da empresa sejam cumpridos;  
g) Cumprir integralmente o que determina o Termo de Compromisso de Estágio do 
estudante;  
h) Comunicar formalmente ao Agente de Integração a interrupção, conclusão ou as 
eventuais modificações do convênio em relação a cada Termo de Compromisso de Estágio;  
i) Emitir e entregar aos estudantes os respectivos Atestados de Realização de Estágio, 
segundo modelos fornecidos, conforme o caso, pela Instituição de Ensino;  
j) Conceder Bolsa Auxílio e Vale-Transporte, conforme as Leis Municipais vigentes. 
k) Lançar mensalmente a efetividade dos estagiários em meio on-line disponibilizado pela 
CONTRATADA; 
l) Encaminhar mensalmente as efetividades e documento para pagamento (Nota Fiscal ou 
Boleto) com os valores das bolsas-auxílio e taxa de administração para empenho da 
Diretoria Contábil e posteriormente para pagamento da Diretoria Financeira da Secretaria da 
Fazenda.  
m) Deve-se observar que as efetividades e boletos dos estagiários contratados através do 
NASF - Núcleo de Atendimento Sócio-Familiar, terão as referidas efetividades, notas fiscais 
ou boletos encaminhados primeiramente à Secretaria Municipal de Saúde para definição de 
Rubrica do programa. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 367/2020 
 
 

ANEXO II 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL 
 
(ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES “A” E “B”) 
 
A empresa ................................, inscrita no CNPJ/MF Nº ................, sediada em (endereço 
completo), por intermédio de seu representante o (a) Sr(a). (nome do representante), portador(a) da 
Carteira de Identidade n° ................ e do CPF n° ..............., DECLARA, sob as penas da Lei que: 
 
a. Terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, de executar o objeto do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 367/2020, de acordo com a quantidade e especificações constantes no Edital e 
seus Anexos. 
b. Cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, ressalvadas as condições 
asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006. 

 
 

(Local e Data) 
 

 
(Nome e assinatura do representante e carimbo de CNPJ da empresa) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 367/2020 
 
 

ANEXO III 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DIVERSA 
 
(ENTREGUE DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 
 
 
A empresa .............................., inscrita no CNPJ/MF nº ..................., sediada em (endereço 
completo), por intermédio de seu representante, Sr(a). ............................, portador da Carteira de 
Identidade n° ................... e do CPF n° ...................., DECLARA, sob as penas da Lei que: 
 
a. Não está em inadimplência com execução de serviços, nem descumpriu qualquer Contratação 
com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou seja, não foi declarada inidônea 
pelo Poder Público, em qualquer esfera; 
b. Inexiste em seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 
inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei nº 8666/93. 
c) Não tem impedimento para contratação com a Administração Pública nos termos do art. 9° de Lei 
Federal nº 8.666/93 e de inexistência de fato superveniente ou impeditivo à habilitação, atestando a 
inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar de processo licitatório, na 
forma do art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores caso venham a ocorrer, 
ressalvadas as condições especiais asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006. 
 

(Local e Data) 
 
 

(Nome e assinatura do representante e carimbo de CNPJ da empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICIPIO DE TORRES 

SECRETARIA DE FAZENDA 

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

SBRS 
Pág. 20 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 367/2020 
 

ANEXO IV 
 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
(ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES) 
 
 
Por meio deste instrumento particular, a Empresa (qualificação da Empresa), por intermédio do 
Sr.(a) ...... (qualificação), nomeia e constitui seu bastante procurador, o Sr.(a) .........(nome completo 
do outorgado, naturalidade, estado civil, profissão, carteira de identidade, CPF, endereço), com 
poderes para praticar todos os atos relativos à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
367/2020, notadamente, para formular ofertas escritas e verbais, negociar preços, assinar 
documentos de habilitação, atas e instrumento de compromisso, interpor recursos e renunciar ao 
direito de propô-los, enfim todos e quaisquer atos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do 
presente mandato. 
 

(MUNICÍPIO/UF), ____ de ___________ de 2020. 
 
 
 

 
CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 

 
Obs.: Deverá acompanhar este documento a procuração, conforme o caso, que ficará 
retida no processo. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 367/2020 
ANEXO V 

 
MINUTA CONTRATUAL 

 
 

MINUTA DE CONTRATO NÚMERO XX/2020 

CONTRATO N°.:  / 2020                               
PREGÃO Presencial N°.: 367/2020  

Contrato para Prestação de Serviços de, que 
celebram entre si o MUNICÍPIO DE TORRES e 
a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos 
termos da Lei n° 8.666, de 21/06/93 e da Lei n° 
8.883, de 08/06/94. 

CONTRATANTE 
O MUNICÍPIO DE TORRES, sediado na Rua José Antônio Picoral, n° 79, Torres/RS, inscrito no 
CGC/MF n° 87.876.801/0001-01, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, CARLOS 
ALBERTO MATOS DE SOUZA, brasileiro, residente e domiciliada na cidade de Torres-RS, inscrita 
no CPF sob n° xxx.xxxx.xx.-xx, com competência para assinar Contratos. 
 
CONTRATADA 
Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na Rua xxxxxxxxxxxxxxxx, n° xxx, Bairro 
xxxxxxxxxxxx, município de xxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n° xxxxxxxxxxxxxxxx, representada 
neste ato pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do CPF n° xxx.xxx.xxx-xx, com poderes para 
representar a firma nos termos do instrumento de mandato, tem entre si justo e avençado, e 
celebram por força deste instrumento o presente Contrato, em conformidade com as Leis n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e n° 8.883, de 08 de junho de 1994, e mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE 
INTEGRAÇÃO PARA RECRUTAR, SELECIONAR ATRAVÉS DE PROCESSOS SELETIVOS 
PERIÓDICOS E ADMINISTRAR A CONTRATAÇÃO DE ATÉ 70 VAGAS DE ESTÁGIOS NA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, obedecidas as características de cada setor, conforme  
discriminação  prevista  no  Anexo  I, Termo de Referência do  Edital  do  Pregão  Presencial  nº 
367/2020. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  – DOS DOCUMENTOS 
Faz parte integrante do presente Contrato, independentemente de sua transcrição e em todos os 
seus termos, a Proposta de Preços da CONTRATADA, o Edital  do  PREGÃO  PRESENCIAL  nº 
367/2020 com  seus Anexos  e  demais  elementos constantes do Processo Administrativo n° 
11.048/2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA –  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
a) Formalizar e quantificar as oportunidades de estágio a serem concedidas com as informações: 
-Área de atuação do estágio;  
-Descrição das atividades previstas; 

 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICIPIO DE TORRES 

SECRETARIA DE FAZENDA 

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

SBRS 
Pág. 22 

 

-Perfil Necessário para contratação;   
-Curso e ano/semestre do estudante;  
-Duração do estágio;  
-Carga horária;  
-Valor da bolsa-auxílio;  
-Benefícios que serão concedidos;  
-Nome, formação e cargo do supervisor de estágio.  
b) Proporcionar ao estagiário o desenvolvimento de atividades compatíveis com sua área de 
formação;  
c) Receber os estudantes candidatos a estágio, classificados em processo seletivo, encaminhados 
pelo Agente de Integração, para a seleção final através de entrevista e após informar o nome dos 
estudantes que efetivamente irão realizar o estágio;  
d) Assinar com os estudantes aprovados, com o Agente de Integração e Instituição de Ensino os 
respectivos Termo de Compromisso de Estágio e outros documentos necessários à formalização do 
processo de contratação, garantindo o início das atividades de estágio somente após assinatura das 
partes interessadas no referido Termo;  
e) Indicar funcionário do quadro próprio com formação ou experiência profissional na área de 
conhecimento desenvolvida no curso do estagiário para orientar e supervisionar até 10 (dez) 
estagiários simultaneamente;  
f) Garantir a observância do comportamento do estagiário nas dependências da empresa, para que 
as normas vigentes e código de ética da empresa sejam cumpridos;  
g) Cumprir integralmente o que determina o Termo de Compromisso de Estágio do estudante;  
h) Comunicar formalmente ao Agente de Integração a interrupção, conclusão ou as eventuais 
modificações do convênio em relação a cada Termo de Compromisso de Estágio;  
i) Emitir e entregar aos estudantes os respectivos Atestados de Realização de Estágio, segundo 
modelos fornecidos, conforme o caso, pela Instituição de Ensino;  
j) Conceder Bolsa Auxílio e Vale-Transporte, conforme as Leis Municipais vigentes. 
k) Lançar mensalmente a efetividade dos estagiários em meio on-line disponibilizado pela 
CONTRATADA; 
l) Encaminhar mensalmente as efetividades e documento para pagamento (Nota Fiscal ou Boleto) 
com os valores das bolsas-auxílio e taxa de administração para empenho da Diretoria Contábil e 
posteriormente para pagamento da Diretoria Financeira da Secretaria da Fazenda.  
m) Deve-se observar que as efetividades e boletos dos estagiários contratados através do NASF - 
Núcleo de Atendimento Sócio-Familiar, terão as referidas efetividades, notas fiscais ou boletos 
encaminhados primeiramente à Secretaria Municipal de Saúde para definição de Rubrica do 
programa. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) O Agente de Integração deverá ter escritório comercial e representante legal estabelecido no 
Município de Torres-RS, com expediente administrativo que possibilite o pronto atendimento aos 
requerimentos da CONTRATANTE, com estrutura para efetivar contratações de estudantes, 
mediante a realização de convênios com as instituições de ensino;  
b) Obter da CONTRATANTE, através da Diretoria de Gestão e Qualificação de Pessoal 
informações sobre as oportunidades de estágio possíveis a serem concedidos;  
c) Promover os ajustes das condições de estágio, consolidando os requisitos mínimos definidos 
pela CONTRATANTE junto às Instituições de Ensino;  
d) Realizar processos seletivos mediante editais periódicos, conforme necessidade da 
CONTRATANTE, em número e quantidades de cursos em que haja compatibilidade entre a área de 
formação do estudante, a formação e/ou experiência profissional do supervisor;  
e) Encaminhar a CONTRATANTE, quando solicitado, os estudantes classificados nos processos 
seletivos para a seleção final através de entrevista, para que se identifique com as oportunidades 
de estágio concedidas para cada vaga. Caso os estagiários enviados não atendam as 
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necessidades da CONTRATANTE, é obrigação do Agente de Integração o encaminhamento de 
tantos quantos candidatos forem necessários a fim de preencher a vaga em aberto;  
f) Receber, conferir e providenciar toda a documentação necessária à formalização do Termo de 
Compromisso de Estágio;  
g) Lavrar o Termo de Compromisso de Estágio a ser assinado pelo estagiário e Instituição de 
Ensino garantindo o início do estágio somente após assinatura das partes interessadas no referido 
Termo;  
h) Preparar e providenciar a entrega dos documentos para que a CONTRATANTE e o estudante 
assinem o respectivo Termo de Compromisso de Estágio, juntamente com o Agente de Integração 
e a Instituição de Ensino, bem como, outros documentos necessários à formalização do processo 
de contratação;  
i) Administrar e incluir cada estagiário em apólice de seguros mantida pelo Agente de Integração 
com cobertura para morte acidental e invalidez permanente total ou parcial, em todo território 
nacional, 24 horas e em todos os dias da semana, bem como entregar a cada estagiário o 
respectivo Certificado Individual de Seguros, enviando cópia do mesmo para a CONTRATANTE no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias após o início do estágio;  
j) Atender e orientar o estagiário acidentado e/ou sua família no sentido de preparar o processo de 
reembolso de despesas e/ou recebimento de Seguro de Acidentes – com invalidez parcial ou total, 
temporária ou permanente e em casos de morte;  
k) Acompanhar através de Relatórios Periódicos a serem preenchidos pelos estagiários a 
realização dos estágios junto a CONTRATANTE;  
l) Controlar e acompanhar a atualização do Plano de Atividades que ocorrerá por meio de Termos 
Aditivos;  
m) Tomar todas as providências pertinentes nas ocorrências de prorrogações de Termo de 
Compromisso de Estágio, bem como na substituição de estagiários;  
n) Controlar e acompanhar a elaboração do Relatório Final de Estágio de responsabilidade da Parte 
Concedente;  
o) Organizar e manter em arquivos toda a documentação relativa a cada estagiário; 
p) Disponibilizar meio on-line que possibilite a CONTRATANTE o lançamento das efetividades dos 
estagiários; 
q) Manter o necessário contato com as diversas áreas da CONTRATANTE que estiverem 
diretamente envolvidas com a execução do convênio, a fim de prestar esclarecimentos, subsídios e 
o atendimento necessário ao bom andamento do estabelecido no contrato, bem como desenvolver 
processos de acompanhamento para subsidiar a CONTRATANTE e as instituições de ensino, com 
informações básicas que garantam que os aspectos legais e técnicos dos programas de estágio 
sejam cumpridos.  
- O site do agente de integração deve possuir as seguintes funcionalidades para as instituições de 
Ensino, Estudante e Empresas. 
a) Para a Instituição de Ensino: 
Consulta das rescisões realizadas por período e estudantes: 
Consulta de estagiários ativos, quantidades e vigencia de contratos. 
b) Para Estudantes: 
- Atualização de cadastro; 
- Possibilidade de anular seu cadastro; 
- Alterar sua senha de acesso; 
- Impressão do certificado de estágio; 
- Consulta de pagamentos realizados pela concedente de estágio; 
- Impressão de relatórios de atividades; 
- Impressão de informe de rendimentos recebido pelo estagiário. 
c) Para a Unidade Concedente: 
- Programa para elaborar e encaminhar a folha de pagamento ao Agente de Integração, 
contemplando os estagiários ativos e rescindidos, estes até a conclusão do pagamento dos direitos, 
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onde a contratante realizará a digitação dos valores a serem repassados aos estagiários e demais 
benefícios; 
- Controle de recesso, informando os períodos de recesso dos estagiários com os dias de direito 
gozar, possibilidade de digitação dos períodos de gozo do estagiário e impressão dos recibos 
correspondentes aos recessos proporcionados aos mesmos; 
- Disponibilidade de gerar e imprimir a folha de efetividade e do boleto bancário por Secretaria/Setor 
conforme a necessidade do contratante; 
- Disponibilidade para a concedente de estágio da impressão dos recibos, correspondentes aos 
valores repassados aos estagiários e da contribuição institucional do Agente de Integração; 
- Informe de IRRF, esclarecimentos sobre a retenção de imposto de renda dos estagiários; 
- Históricos de pagamentos realizados pela empresa dos últimos 12 meses; 
- Relação dos estagiários ativos, com período de vigência do contrato de estágio bem como link de 
renovação e rescisão com a possibilidade de preencher e imprimir o documento e enviar ao agente 
de integração; 
- Impressão de documentos necessários para tramitação do estágio; 
- Acesso através de senha, com possibilidade de alteração da mesma; 
- Lista de documentos para a contratação. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: À CONTRATADA caberá, ainda:  
a)  Assumir  a  responsabilidade  por  todos  os  encargos  previdenciários  e  as  obrigações  
sociais previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município 
de Torres;  
b)  Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas à 
prestação dos serviços, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência;  
c) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato. 
d) A inadimplência da Contratada frente aos encargos estabelecidos nas alíneas anteriores, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município de Torres, nem poderá onerá-lo, 
razão pela qual a Contratada renuncia, expressamente, a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 
ou passiva, com a Contratante.  
 
CLÁUSULA QUARTA -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
A dotação orçamentária será da Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão e 
NASF - Núcleo de Atendimento Sócio-Familiar da Secretaria Municipal de Saúde, quando os 
mesmos forem contratados especificamente para este programa. 
 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO, FATURAMENTO E PAGAMENTO  
5.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do serviço, sobre o valor da bolsa do 
estagiário, um percentual de  _________% (_____________________________). 
5.2 A CONTRATANTE lançará as efetividades dos estagiários mensalmente até o dia 20 de cada 
mês, em meio on-line disponibilizado pela CONTRATADA, na qual constarão nomes dos 
estagiários, o valor a ser pago individualmente e a respectiva Taxa de Administração. 
5.3. A CONTRATANTE deve encaminhar Nota Fiscal ou Boleto com Lista dos Estagiários à Diretoria 
Contábil da Secretaria da Fazenda para posterior pagamento.  
5.4 As efetividades e boletos dos estagiários contratados através do NASF - Núcleo de Atendimento 
Sócio-Familiar terão andamento à Diretoria Contábil da Secretaria Municipal de Fazenda após 
terem rubricas definidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
5.5 A CONTRATADA deverá emitir comprovante de repasse integral aos estagiários. 
5.6 Na hipótese de a documentação do estagiário não estiver completa fica a CONTRATANTE 
autorizada a bloquear o valor da Bolsa Auxílio até que se resolva a situação pendente;  
5.7. Os valores referente à bolsa-auxílio e eventualmente recesso remunerado, repassados 
mensalmente à CONTRATADA, deverão ser integralmente depositados em espécie na conta 
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bancária dos estagiários contratados impreterivelmente até 02 dias úteis após o depósito efetuado 
pela CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA SEXTA -  DA FISCALIZAÇÃO  
6.1 A fiscalização da prestação dos serviços objeto da contratação é atribuição do Fiscal de 
Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão, designada por 
portaria, a servidora Maria do Carmo Conforti Rodrgues, matrícula xxxx. 
6.2 A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, 
se em desacordo com os termos dessa contratação ou da legislação vigente, pertinente ao caso.  
6.3 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da contratação deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA  – DAS IRREGULARIDADES 
A  fiscalização  já  tratada  no  presente  instrumento  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e 
prepostos (art. 70, da Lei nº 8.666/93),  ressaltando-se,  ainda,  que  mesmo  atestado  os  bens  
adquiridos  subsistirá  a  responsabilidade  da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança 
dos mesmos. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
8.1 Além do direito ao ressarcimento por eventuais perdas e danos causados pela CONTRATADA, 
por descumprir compromissos contratuais definidos neste instrumento, poderão ser-lhe impostas, 
sem prejuízo das sanções elencadas nos artigos 7º da Lei nº 10.520/02 e no item 13 do edital, as 
seguintes penalidades: 
 
I – Advertência, quando tratar-se de irregularidade de pequena monta, sanável em prazo máximo 
de 07 dias úteis; 

II – Multa de 0,33% sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, vigente a época da infração, 
por não atendimento das cláusulas pactuadas, após ser notificado, pelo prazo máximo de 30 dias; 

III – Multa de 10% sobre o valor total do contrato vigente a época da infração, considerando a 
inexecução parcial do contrato, quando superado os 30 dias do Inciso II, desta cláusula; 

IV – Multa de 20 % sobre o valor total do contrato, vigente a época da infração, por inexecução 
total, quando descumpridas as cláusulas pactuadas de forma insanável, que tragam prejuízos ao 
Município ou a terceiros, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento 
de contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos, de acordo com o Decreto 
Municipal 165/2020 artigo 16. 

Observação:  
I. As multas relacionadas nas alíneas poderão ser aplicadas cumulativamente; 
8.2. Aplicadas às multas, o Município descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, 
após a sua imposição. 
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 
8.3. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração. 
8.4. Da aplicação das penas definidas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
8.5. O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será 
dirigido à Autoridade Superior, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido 
de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
8.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
A  inexecução  total  ou  parcial  deste  contrato  por  parte  da  CONTRATADA assegurará  à 
CONTRATANTE, o direito de rescisão nos termos do artigo 77, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, bem como nos casos citados no artigo 78 da mesma lei, garantida a 
prévia defesa sempre mediante notificação por escrito. 
PARÁGRAFO ÚNICO – A rescisão também se submeterá ao regime previsto no artigo 79, seus 
incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  – DA VIGÊNCIA  
O contrato vigorará pelo prazo de 24 meses a contar de sua assinatura, considerando sua 
continuidade poderá ser prorrogado mediante Termos de Aditamento, até o limite legal de 60 
meses, nos termos do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
A  CONTRATANTE  providenciará  a  publicação  deste  Contrato,  por  extrato,  nos meios legais, 
até o quinto (5º) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Torres,  Estado do Rio Grande do Sul, com renúncia expressa a 
outros, por mais privilegiados que forem, para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato. 
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, as 
quais foram lidas e assinadas pelas partes CONTRATANTES. 

 

Torres,  aos_____ de ____________________ de 2020. 

 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 367/2020 
 

ANEXO VI 
 

ENTREGUE JUNTO COM O CREDENCIAMENTO 
FORA DOS ENVELOPES 01 E 02 

 
 A AUSÊNCIA DESSA DECLARAÇÃO SIGNIFICARÁ A DESISTÊNCIA DA 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EM USUFRUIR DOS 
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELA LEI 123/2006 

 
DECLARAÇÃO 

 
 MODELO DE DECLARAÇÃO ME / EPP / MEI 

 
 
 
 

 
A empresa_____________________________________, incrita no CNPJ n° 
___________________________, por intermédio de seu representante o (a) Sr.(a) 
_________________, portador do RG n° ______________ e CPF n°____________________, 
DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser ( microempresas 
ou empresa de pequeno porte ) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos 
impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar nº 123/06. 
 
 

Local e data. 
 
 
 

Carimbo e assinatura do representante da empresa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


