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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO. 13-2020 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO 

 

O Consórcio Intergestores Paraná Saúde , de acordo com seu Estatuto Social e 

Resolução nº 16/2019 que nomeia como pregoeiro Julio Cezar Woehl, por meio da 

utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, torna público para 

conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado, em 

obediência ao disposto na Lei no 10.520, de 17/07/2002, nos Decretos Federais nº 

3.555/2000, no 7.892/13 e nº 10.024/19; no Acordo de Cooperação Técnica para 

Utilização de Sistema Informatizado de Licitações firmado entre o Consórcio 

Intergestores Paraná Saúde e o Banco do Brasil S/A e, subsidiariamente, às Leis 

Federais no 8.078/90 (CDC), no 8.666/93, no 9.784/99 e suas alterações e demais 

legislações complementares e Lei Estadual nº 15.608/07, fará realizar Licitação, na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por lote, exclusivos para 

ME e EPP, aptos a se beneficiarem do tratamento diferenciado e favorecido 

estabelecido pela Lei Complementar nº 123/2006, objetivando a contratação de 

empresa de integração de estágios. 

 

ABERTURA E DIVULGAÇÃO DE PROPOSTAS: 8h do dia 07/07/2020 

 

INÍCIO DA SESSÃO/DISPUTA DE LANCES: 9h do dia 07/07/2020 

 

1 – DO OBJETO 
 
1.1- Contratação de agente integrador, com o intuito de viabilizar oportunidades 

de estágio remunerado junto ao Consórcio Intergestores Paraná Saúde (Sediado em 

Curitiba-PR), para estudantes regularmente matriculados e que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, consoante 

especificações deste Edital e seus Anexos. 
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2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1 - O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas 

fases. 

 

2.2 - Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Consórcio Intergestores 

Paraná Saúde, denominado pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de 

dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e”, constante da página 

eletrônica www.licitacoes-e.com.br.  

 

3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

01.01.10.301.1001.3.3.90.39.00.00.00.00– Elemento de Despesa Serviços de Terceiro 

Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 1001 – Recursos Livres Exercício Corrente. 

 

4 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  

 

4.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao pregoeiro através de correio eletrônico, no endereço 

pregoeiro@consorcioparanasaude.com.br, até 3 (três) dias úteis anteriores à data de 

abertura da sessão pública. 

 

4.1.1 – O pregoeiro responderá os pedidos de esclarecimento no prazo de 2 (dois) 

dias úteis, contados da data de recebimento do pedido. 

  

5 – DO ACOLHIMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

 

5.1 – O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para 

acolhimento e abertura das propostas, atentando, também, para a data e horário 

do início da disputa, no site www.licitacoes-e.com.br . 

 

5.2 – As propostas das empresas poderão ser enviadas, substituídas e excluídas até a 

data e hora definidas em edital e replicadas no sistema para a abertura das 

propostas. 
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5.3 – Após o prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a inclusão ou 

alteração de propostas. 

 

5.4 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificação 

da proposta. 

 

5.5 – Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

5.6 – Será desclassificada a proposta que não atenda às exigências do presente Edital 

e de seus Anexos, for omissa ou apresentar irregularidades insanáveis.  

 

5.7 – O envio da proposta implica a plena aceitação, por parte da proponente, às 

condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 

 

6 – DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

 

6.1 – Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, 

observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão 

registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

7 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

7.1 – A presente licitação é destinada, exclusivamente, à participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte (ME e EPP), na forma do artigo 48, 

inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

7.1.1 – Poderá participar desta Licitação ME e EPP que atendam a todas as exigências 

e condições constantes neste Edital e seus Anexos, bem como que detenha atividade 

pertinente e compatível com o objeto desta licitação. 

 

7.2 – Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as 

exigências contidas neste Edital e seus anexos. 
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7.3 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados 

que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou impedimento de 

licitar imposta pelo Consórcio, ou pela Administração direta do Estado do Paraná, ou 

ainda pelos municípios que integram este Consórcio, nos termos do artigo 87, III da 

Lei Federal nº 8.666/93; 

c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo, nos termos do artigo 

87, IV da Lei Federal nº 8.666/93, e ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da 

Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 

8.666/93; 

d) estejam sob falência, recuperação judicial/extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

e) as hipóteses previstas no art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

f) estejam em situação irregular perante as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal (ou 

Distrito Federal). 

 

8 - DA HABILITAÇÃO  

 

8.1 – Os documentos de habilitação estão relacionados no item 02 do Anexo I (Termo 

de Referência). 

 
9 – ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

 

9.1 – O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

a - conduzir a sessão pública; 

b - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao 

edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração desses documentos; 

c - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no 

edital; 

d - coordenar a sessão pública e o envio de lances; 

e - verificar e julgar as condições de habilitação; 
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f - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

g - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 

h - indicar o vencedor do certame; 

i - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

j - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

k - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor 

a sua homologação; 

l - propor a abertura de processo administrativo para apuração de irregularidade 

visando à aplicação de penalidades. 

 

9.2 – Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório.  

 

10 – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

 

10.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas 

junto às agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no país. 

 

10.2 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu 

uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante. 

 

10.3 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 

sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

10.4 – Para participar desta licitação a empresa deve estar cadastrada como ME/ EPP 

no sistema Licitações-e. 

 

11 – PARTICIPAÇÃO 

 

11.1 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 
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encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, no endereço www.licitacoes-e.com.br, observada data e horário limite 

estabelecidos.  

 

11.2 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão. 

 

11.3 – A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os 

termos deste Edital. 

 

12 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO 

JULGAMENTO 

 

12.1 – A partir do horário previsto no Edital e no sistema – 8h do dia 07/07/2020– 

terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de 

preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas. Após 

o prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a inclusão ou alteração de 

propostas. 

 

12.1.1 – Somente serão aceitas propostas que ofertem o quantitativo total 

estabelecido para o lote, conforme Termo de Referência. 

 

12.2 – Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputa e 

ordenadas por valor, de forma decrescente. O sistema não identificará os autores dos 

lances aos demais participantes. 

 

12.3 – Os lances deverão considerar o valor total do lote. 

 

12.4 – Será utilizado o modo de disputa ABERTO, conforme regulamentação dada 

pelo Art. 32º do Decreto federal nº 10.024/2019. 
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12.5 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. O pregoeiro iniciará a 

disputa do lote individualmente, no qual os licitantes deverão ofertar seus lances. A 

cada lance ofertado os participantes serão informados, em tempo real, de seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

12.5.1 – O andamento da disputa seguirá o disposto no Decreto federal nº 

10.024/2019 e o regulamento operacional do sistema Licitações-e do Banco do Brasil. 

 

12.5.2 – O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a 3 (três) segundos tanto para lances intermediários, quanto para cobrir a 

melhor oferta. O sistema inibirá aqueles lances que sejam registrados em 

desconformidade com os intervalos aqui estabelecidos. 

 

12.6 – No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, em período de até 10 (dez) minutos, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 

pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 

realizados.  

 

12.6.1 – No caso de desconexão com o pregoeiro por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e reiniciada somente no 

mínimo 24 (vinte e quatro) horas após comunicação aos participantes. 

 

12.7 – O não envio dos documentos de habilitação poderá resultar na aplicação das 

sanções previstas no item 15 do Termo de Referência, podendo o pregoeiro 

convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

 

12.8 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante 

desatender às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta ou o 

lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, 

na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 

ou lance que atenda o Edital.  
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12.9 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e valor estimado para a contratação. 

 

12.10 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será 

adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

 

13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

13.1 – Até 3 (três) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, através de correio 

eletrônico, utilizando o endereço pregoeiro@consorcioparanasaude.com.br. 

 

13.1.1 – O pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 2 (dois) dias úteis 

constados do recebimento da impugnação. 

 

13.2 – Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do 

pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção através do sistema eletrônico, 

imediatamente após a empresa arrematante ser declarada vencedora da disputa 

pelo pregoeiro. O licitante terá o prazo de 24 horas, contados a partir da declaração 

do vencedor do lote no sistema, para manifestar a intenção de recurso, que deverá 

ser inserida no campo apropriado do sistema eletrônico, acompanhada de 

motivação. Após o decurso desse prazo, na ausência de manifestações, o sistema 

bloqueará automaticamente o referido campo. As razões do recurso deverão ser 

apresentadas no prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados 

a apresentar, se desejarem, contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente. 

 

13.2.1 – As razões do recurso e as contrarrazões deverão ser encaminhadas através 

de correio eletrônico, utilizando o endereço 

pregoeiro@consorcioparanasaude.com.br. 

 

13.3 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do 

prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
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identificado no processo para responder pelo proponente. A falta de manifestação 

imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

 

13.4 – O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos que não 

podem ser aproveitados. 

 

13.5 – O licitante desclassificado antes da fase de disputa, também poderá manifestar 

a sua intenção de interpor recurso, no prazo estabelecido no item 13.2 deste edital. 

 

13.6 – O licitante que desejar vistas ao processo deverá enviar solicitação através de 

correio eletrônico, utilizando o endereço pregoeiro@consorcioparanasaude.com.br. 

O pregoeiro agendará uma data e horário para tal diligência, de modo a não 

prejudicar o andamento da licitação e a etapa de análise de documentação. 

 

14 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA  

 

14.1 – A empresa participante deverá encaminhar a proposta inicial, exclusivamente 

via sistema, concomitantemente com a documentação de habilitação, assinada pelo 

Representante Legal da Empresa, citado nos documentos de habilitação.  

 

14.1.1 – A proposta deverá apresentar identificação inequívoca da empresa, 

constando Razão Social, CNPJ, endereço completo e endereço de correio eletrônico. 

 

14.1.1.1 – O endereço de correio eletrônico mencionado acima será utilizado para as 

convocações para assinatura do contrato e demais comunicações referentes ao 

processo. 

 

14.1.2 – A proposta deverá indicar o valor total do contrato, distinguindo o 

percentual único da taxa de administração que será aplicada sobre o valor mensal da 

somatória de todas as bolsas auxílio, com valores cotados em moeda nacional, com 

no máximo duas casas decimais após a vírgula.  

 

14.1.3 – O valor da bolsa-auxílio dos estagiários de educação superior corresponderá 

a R$ 1.000,00 mensais. 
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14.1.4 – O número de vagas está estipulado no item 8 do Termo de Referência deste 

edital. 

 

14.1.5 – O valor do seguro e todos os demais gastos relativos à contratação dos 

estagiários deverão estar inclusos no valor da taxa de administração. 

 

14.1.6 – A proposta deverá apresentar os dados bancários para fins de pagamento. A 

conta bancária informada deve estar vinculada ao CNPJ da empresa participante, 

considerando inclusive os dígitos que indicam matriz ou filial. 

 

14.1.7 – Para composição do preço unitário e total do lote, os participantes deverão 

considerar o valor anual da taxa administrativa e o valor das bolsas-auxílio até 02 

(dois) dígitos após a vírgula.  

 

14.1.8 – A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias.  

 

14.2 – Após o encerramento da etapa de lances, a empresa arrematante deverá 

enviar, exclusivamente via sistema, a proposta ajustada ao valor do seu lance, no 

prazo de até 24 horas.  

 

14.2.1 – A proposta ajustada deverá conter os mesmos dados exigidos pelo item 14.1 

e subitens.  

 

14.2.2 – Caso necessário, o valor da proposta ajustada deverá ser reduzido para 

atendimento ao item 14.1.2. 

 

14.3 - O vale transporte e Vale Refeição/Alimentação do estagiário ficará a encargo da 

CONTRATANTE. 

 

15.   DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 

15.1 – Homologada a licitação pela autoridade competente, o Consórcio convocará 

imediatamente o vencedor para assinar o Contrato.  
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15.1.1 – O licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

convocação, para assinatura do Contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu 

transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Consórcio. 

 

15.2 – A convocação do licitante para assinatura do Contrato será realizada via 

correio eletrônico.  

 

15.3 – O não comparecimento da empresa convocada implicará na sua desistência e 

estará sujeito às penalidades previstas no Termo de Referência. Neste caso, o 

Consórcio poderá convocar os remanescentes, na ordem de classificação do pregão, 

para aceitar o objeto nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 

inclusive quanto ao preço.  

 

16 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1 – A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 

Consórcio revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 

de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no 

sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Consórcio poderá, 

ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou 

para sua abertura. 

 

16.2 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 

nele contidas implicará na imediata desclassificação do proponente que o tiver 

apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido 

de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

16.3 – Quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital, será 

solicitada a apresentação dos documentos originais não digitais. 
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16.4 – É facultado ao pregoeiro, bem como à equipe de apoio, ou à autoridade 

superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo para verificação do atendimento à 

especificação do Edital. 

 

16.5 – Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, via correio eletrônico, sob 

pena de desclassificação do lote/inabilitação. 

 

16.6 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os proponentes e obtenção do melhor preço, desde 

que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

 

16.7 – As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 

ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

 

16.8 – Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo pregoeiro. 

 

16.9 – A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os 

termos deste Edital. 

 

17 – COMPOSIÇÃO DO EDITAL, sendo parte integrante: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

ANEXO V – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 

Curitiba, 24 de Junho de 2020. 

Julio Cezar Woehl 

Pregoeiro 
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – DO OBJETO 
 
1.1 – Contratação de agente integrador, com o intuito de viabilizar oportunidades de 

estágio remunerado junto ao Consórcio Intergestores Paraná Saúde (Sediado em 

Curitiba-PR), para estudantes regularmente matriculados e que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, consoante 

especificações deste Edital e seus Anexos. 

 

2 – DA HABILITAÇÃO 
 

2.1 – O Consórcio não está vinculado ao Sistema Integrado de Administração de 

Serviços Gerais – Siasg, de forma que não será acolhido o Certificado de Registro 

Cadastral emitido pelo Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf. 

 

2.2 – Ao cadastrar a proposta no sistema, os licitantes deverão encaminhar 

concomitantemente, exclusivamente por meio do sistema, os documentos abaixo 

descriminados: 

 

2.2.1 – Contratos sociais e/ou estatutos e respectivas alterações. 

 

2.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do 

Ministério da Fazenda. 

 

2.2.3 – Prova de inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual. 

 

2.2.4 – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União. 
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2.2.5 – Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. 

 

2.2.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  

 

2.2.7 – Certidão negativa de débito para com a Fazenda Estadual, expedida pela 

Secretaria da Fazenda Estadual. 

 

2.2.8 – Certidão negativa de débito para com a Fazenda Municipal, expedida pela 

Prefeitura Municipal. 

 

2.2.9 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

(ano completo), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios. 

 

2.2.10 – Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da empresa. 

 

2.2.11 – Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que: 

 

- Não foi declarada inidônea por nenhum órgão federal, estadual ou municipal; 

 

- Não está suspensa ou impedido do direito de licitar perante o Consórcio, órgãos da 

administração direta do Estado do Paraná e municípios consorciados; 

 

- A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 

9.854 de 27/10/99). 

 

2.2.12 – Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo 

contido no Anexo II do Edital. Não serão aceitos outros modelos de declaração de 

elaboração independente de proposta. 
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2.2.13 – Apresentar Certidão da Junta Comercial do Estado e declaração conforme 

modelo contido no Anexo III do Edital, assinada pelo contador e pelo representante 

legal da empresa, anexando certidão de regularidade do profissional contador. 

 

2.2.14 – Caso o responsável legal que assine os documentos de habilitação e 

proposta não conste como administrador no Contrato Social/Estatuto deverá ser 

apresentado procuração dando poderes para tal. 

 

2.2.15 – A proponente deverá apresentar pelo menos 01 (UM) Atestado de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove já lhe ter prestado serviços (nos últimos 12 meses) nos mesmos moldes do 

objeto desta licitação. O atestado deverá possuir elementos necessários que 

possibilitem identificar seu emissor, bem como possuir dados para contato, tais 

como endereço, telefone e e-mail, conforme modelo do Anexo V. 

 

2.3 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de 

microempresas ou empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (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 do 

pregoeiro, para a regularização da documentação, sob pena de decadência do 

direito de contratação, conforme disposto no artigo 43º, § 1º e 2º da LC 123/06. 

 

2.4 – A empresa deverá manter, durante a execução do contrato, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

2.5 – Ao pregoeiro e à equipe de apoio é facultado solicitar esclarecimentos aos 

proponentes com relação aos documentos apresentados, podendo ser necessário o 

envio de documentos complementares comprobatórios. Durante a fase de 

julgamento, poderão ser sanados erros e falhas que não alterem a substância das 

propostas e documentos de habilitação, podendo ser necessário o reenvio de 

documento corrigido. 

 

2.5.1 – Os documentos mencionados no item 2.5 deverão ser encaminhados, via 

sistema, no prazo de 24 horas, contadas da solicitação via sistema. 
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3 – DO ESTÁGIO 

 

3.1 – De acordo com a Lei nº 11.788, de 25/09/2008, o estágio é um ato educativo 

escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de educando que estejam frequentando o 

ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de 

ensino médio. O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar 

o itinerário formativo do educando, visando ao aprendizado de competências 

próprias da atividade profissional e à contextualização curricular e objetivando o 

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

  

3.2 – A realização de estágio curricular não acarretará vínculo empregatício de 

qualquer natureza, observados os seguintes requisitos: 

I – matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior e 

atestados pela instituição de ensino; 

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do 

estágio e a instituição de ensino; 

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas 

no termo de compromisso. O estágio dar-se-á mediante termo de compromisso 

celebrado entre o estudante, o Consórcio e a Instituição de ensino. 

 

3.3 – O agente integrador encaminhará os estagiários para desempenho de suas 

atividades nas dependências do Consórcio Intergestores Paraná Saúde, sito a Rua 

Emiliano Perneta nº 822, 4º andar – conjunto 402, CEP 80.420-080, Curitiba/PR.  

 

3.3.1 – Na hipótese de alteração de endereço do Consórcio Intergestores Paraná 

Saúde, fica de responsabilidade de a CONTRATANTE informar a CONTRATADA o novo 

local de lotação dos estagiários. 

 

4 – DA CARGA HORÁRIA E SUPERVISÃO 
 

4.1 – A carga horária, a definição do horário para realização das tarefas, bem como a 

supervisão do estágio e o controle da frequência e das atividades que serão 

desenvolvidas ficarão a cargo do responsável do setor que receberá o estagiário, 
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desde que este possua formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estudante e possua nível de escolaridade 

superior ao dele. 

 

4.2 – Na hipótese de o chefe do setor não possuir nível de escolaridade superior, o 

supervisor do estágio será a autoridade imediatamente superior à Chefia da unidade, 

com maior grau de escolaridade do que o estagiário. 

 

4.3 – A carga horária será de, no máximo, quatro horas diárias e vinte horas semanais 

ou de seis horas diárias e trinta horas semanais, observados o horário de 

funcionamento do órgão ou entidade, desde que compatível com o horário escolar, 

devendo ser cumprida apenas no local indicado pelo Consórcio. 

 

4.4 – É vedada a realização de carga horária diária superiores às previstas acima; 

 

 4.5 – Será assegurada ao estagiário, nos períodos de avaliação de aprendizagem 

pelas instituições de ensino, carga horária reduzida pelo menos à metade, segundo 

estipulado no Termo de Compromisso e mediante comprovação. 

 

5 – DAS VAGAS E REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS 
 

5.1 – O estudante de nível superior receberá bolsa de estágio no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), equivalente a 30 (trinta) horas semanais. 

 
5.2 – O Consórcio Intergestores Paraná Saúde disponibilizará até 4 (quatro) vagas de 

estágio de nível superior simultaneamente, na cidade de Curitiba, conforme item 8.  

 

5.3 – Os estagiários receberão, por intermédio da CONTRATADA, bolsa-auxílio, na 

proporção dos dias efetivamente estagiados, cuja forma de cálculo constará 

expressamente no Termo de Compromisso de Estágio. 

 

5.4 – O pagamento da bolsa-auxílio aos estagiários será feito até o décimo dia útil de 

cada mês, mediante crédito dos valores em conta bancária do estagiário.  
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5.5 – O valor da bolsa-auxílio e do valor proporcional do recesso remunerado não 

usufruído (quando da rescisão do termo de compromisso de estágio), de cada 

estudante, será transferido à CONTRATADA, a qual será responsável em repassar 

integralmente o valor ao estagiário. 

 

5.6 – A CONTRATADA não terá direito subjetivo ao valor decorrente do número 

máximo de vagas, cabendo sua remuneração conforme a quantidade de vagas 

preenchidas durante o mês antecedente. 

 
6– DO RECESSO 
 

6.1 – Será assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 

superior a 2 (dois) semestres, período de recesso de 30 (trinta) dias, e de maneira 

proporcional, na hipótese de estágio inferior a dois semestres. 

 

6.1.1 – O recesso deverá ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares, 

sendo permitido seu parcelamento em até três etapas. 

 
7 – DO DESLIGAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

 

7.1 – O desligamento e a substituição do estagiário dar-se-ão nas seguintes 

hipóteses: 

I - automaticamente, ao término do estágio; 

II - a qualquer tempo, no interesse e conveniência da Administração; 

III - depois de decorrido a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio se 

comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho do estagiário no órgão ou 

na Instituição de Ensino; 

IV - a pedido do estagiário; 

 V - em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido na 

oportunidade de assinatura no Termo de Compromisso; 

VI - 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 de estágio; 

VII - pela interrupção do curso na Instituição de Ensino a que pertença o estagiário; 

VIII - por conduta incompatível com a exigida pela Administração. 
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8 – DO NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS E VALOR MÁXIMO ADMITIDO 
 

8.1 – O quantitativo de vagas ofertadas abaixo servirá de base de cálculo para a 

formação dos preços deste pregão, não ficando o Consórcio obrigado a contratar as 

quantidades estimadas. Da mesma forma, em virtude de uma futura expansão, este 

quantitativo poderá ser aumentado. 

 

Nível de Escolaridade Vagas Bolsa-auxílio 

Superior 4 R$ 1.000,00 

 

VALOR ANUAL MÁXIMO ADMITIDO  

Nº de Meses  Valor Anual Máximo Admissível  

12 R$ 52.380,00 

 

a) A licitante deverá fazer uma proposta com base no valor anual estimado por 

este Consórcio para os gastos com os serviços de agenciamento integrado de 

contratação de estagiários. 

 

b) O licitante deverá ter sua planilha da proposta comercial (Anexo IV) ajustada de 

acordo com o menor lance ofertado no certame, informando o percentual da taxa de 

administração correspondente, a qual será utilizada durante a vigência do contrato. 

 

9 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 
 

9.1 – Participar da elaboração do contrato a ser celebrado com o agente de 

integração; 

 

9.2 – Formalizar as oportunidades de estágios; 

 

9.3 – Solicitar ao agente de integração o encaminhamento de estudantes que 

preencham os requisitos exigidos pelas oportunidades de estágio; 

 

9.4 – Informar o nome dos estudantes que efetivamente farão o estágio; 

 

9.5 – Celebrar com o estudante o Termo de Compromisso, observando-se as 

exigências contidas nas normas legais e regulamentares pertinentes; 
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9.6 – Possuir uma via de cada termo de compromisso de estágio; 

 

9.7 – Receber os estudantes encaminhados e manter com os mesmos entendimentos 

sobre as condições de realização do estágio. Proporcionar todas as facilidades 

necessárias à boa execução dos serviços e permitir o acesso às instalações e aos 

equipamentos que os estagiários devam utilizar, e que estejam em poder ou sob a 

guarda da contratante, desde que os mesmos não sejam sigilosos; 

 

9.8 – Alertar os estagiários acerca do caráter reservado das informações, operações e 

documentos da contratante e sobre o cumprimento das normas disciplinares de 

estágio; 

 

9.9 – Conceder aos estagiários a bolsa-auxílio e efetuar o pagamento, inclusive do 

auxílio transporte e vale refeição/alimentação; 

 

9.10 – Participar da sistemática de acompanhamento, supervisão e avaliação de 

estágios, fornecendo, quando for o caso, dados do ensino, diretamente ou através do 

agente de integração; 

 

9.11 – Receber das unidades onde se realizar o estágio, os relatórios, avaliações e 

frequências do estagiário; 

 

9.12 – Fornecer à Instituição de Ensino, quando solicitado, informações pertinentes 

ao desenvolvimento do estagiário; 

 

9.13 – Receber e analisar as comunicações de desligamento de estagiários; 

 

9.14 – Solicitar a substituição de estudantes estagiários quando necessário; 

 

9.15 – 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 4 (quatro) estagiários simultaneamente. 
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9.16 – Solicitar ao estagiário a apresentação de exame médico que comprove a 

aptidão para a realização do estágio, não sendo necessário que o mesmo submeta-se 

à perícia médica oficial; 

 

9.16.1 – Custear o exame médico do estagiário. 

 

10 – DAS OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO 

 

10.1 – Obter do Consórcio Intergestores Paraná Saúde a qualificação das 

oportunidades de estágios passíveis de serem concedidas; 

 

10.2 – Encaminhar estudantes cadastrados e identificados com as oportunidades de 

estágios concedidas; 

 

10.3 – Preparar toda documentação legal referente ao estágio; 

 

10.4 – Preparar e providenciar para que o Consórcio Intergestores Paraná Saúde 

assine o Termo de Compromisso, observando-se as exigências contidas nas normas 

legais e regulamentares pertinentes, constando pelo menos: 

 

a) Identificação do estagiário, do curso e o seu nível; 

b) Qualificação e assinatura dos subscreventes; 

c) As condições do estágio; 

d) Indicação expressa de que o Termo de Compromisso decorre de contrato; 

e) Menção de que o estágio não acarretará vínculo empregatício; 

f) Valor da bolsa mensal; 

g) Carga horária semanal de vinte ou trinta horas compatível com o horário escolar; 

h) Duração do estágio, que será de no máximo quatro semestres letivos, obedecidos 

o período mínimo de um semestre; 

i) Assinaturas do estagiário e responsável pelo Consórcio Intergestores Paraná Saúde 

e pela instituição de ensino; 

j) Condições de desligamento do estágio; 

k) Menção do contrato a que se vincula; 
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l) Indicação precisa do supervisor do Consórcio Intergestores Paraná Saúde, servidor 

de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, a quem caberá avaliar o 

desempenho do aluno; 

m) Indicação do número da apólice de seguros contra acidentes pessoais e o nome 

da seguradora. 

 

10.5 – Observar o cumprimento pelas Instituições de Ensino conveniadas dos 

seguintes requisitos e obrigações: 

a) Existência de adequação do estágio a proposta pedagógica do curso, a etapa e 

modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; 

b) Indicação do professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, 

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

c) Exigência do relatório semestral de atividades; 

d) Zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso, reorientando o estagiário 

para outro local em caso de descumprimento de suas normas; 

e) Elaborar normas complementares e instrumentos dos estágios de seus educandos; 

 

10.6 – Notificar o Consórcio Intergestores Paraná Saúde de qualquer irregularidade 

ou alteração, constatada na situação escolar dos estagiários. 

 

10.7 – 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; 

 

10.8 – Manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 

estágio; 

 

10.9 – Acompanhar o envio à instituição de ensino, solicitando ao estagiário, com 

periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória 

ao estagiário. 

 
11 – DO ADITIVO CONTRATUAL - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS 
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11.1 – Por meio da presente licitação e nos limites permitidos pelas leis de licitações 

(Lei n 8.666/93 e Lei Estadual 15.608/2007), poderá o presente contrato ser aditado 

em até 25% (vinte e cinco por cento) das vagas, acrescendo a contratação outros 

serviços que venham necessitar. 

 

12– DO CONTRATO 
 

12.1 – Após a adjudicação deste certame, o licitante vencedor terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para 

assinatura do contrato.  

 

12.2 – A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 

60 (sessenta) meses, caso haja interesse da Administração, de acordo com a 

legislação vigente. 

 

12.3 – O licitante vencedor deverá dispor de instalações adequadas para atender os 

estudantes presencialmente, na cidade de Curitiba-PR, dentro do horário comercial, 

ou possuir agência virtual de estágios com ferramenta que possibilite o pronto 

atendimento aos requerimentos deste Consórcio e condições para efetuar a 

contratação e gestão dos estudantes selecionados. 

 

13– DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 

13.1 – O Consórcio Intergestores Paraná Saúde poderá solicitar à CONTRATADA, 

durante a vigência do contrato, a redução da taxa de administração pactuada, 

quando a oferta proposta mostrar-se comprovadamente desvantajosa. 

 

13.2 – É vedada à CONTRATADA qualquer solicitação de reajuste na alíquota 

proposta, cabendo apenas solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, em caso de álea extraordinária justificada fundamentadamente. 

 

14 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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14.1 – Pela execução dos serviços objeto deste processo licitatório o CONTRATANTE 

pagará, mensalmente, a importância total resultante da aplicação de percentual 

verificado na licitação, sobre o valor de cada bolsa-auxílio paga aos estudantes que 

estejam efetivamente desenvolvendo estágio junto ao Consórcio Intergestores 

Paraná Saúde, bem como, sobre o valor proporcional do recesso remunerado não 

usufruído, quando da rescisão do termo de compromisso de estágio. 

 

14.2 – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, no banco a ser indicado pela 

licitante vencedora contratada, no prazo de dez dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente. 

 

14.2.1 – A contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal/Fatura ao CONTRATANTE até 

o quinto dia útil do mês subsequente àquele referente à prestação dos serviços. 

 

14.2.2 – O CONTRATANTE disporá do prazo de cinco dias úteis para proceder ao 

atesto da nota fiscal/fatura apresentada contados da data da realização dos serviços. 

 

14.2.3 – A contratada deverá repassar aos estagiários o valor da bolsa- auxílio em até 

48 horas do recebimento dos valores da contratante. 

 

14.3 – No caso de incorreção nos documentos apresentados, serão restituídos à 

licitante vencedora contratada para as correções necessárias, não respondendo o 

CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 

pagamentos correspondentes. 

 

14.4 – Encontrando-se a licitante vencedora contratada inadimplente na data da 

consulta, poderá ser concedido, a critério do CONTRATANTE, prazo de trinta dias para 

que regularize a sua situação, sob pena de, não o fazendo, ter rescindida a 

contratação com aplicação das sanções cabíveis. 

 

14.5 – A licitante vencedora contratada deverá apresentar, em sua Nota Fiscal/Fatura, 

exclusivamente, o faturamento correspondente ao objeto desta licitação. Havendo 

erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

aquela será devolvida à licitante vencedora contratada, e o pagamento ficará 
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pendente até que seja sanado o problema ocorrido. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento se iniciará após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

 

14.6 – Caso a licitante vencedora contratada seja optante pelo Sistema Integrado de 

Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida 

comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de 

acordo com a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

 

14.7 – A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada 

parcela, os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade: 

 

14.7.1 – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União. 

 

14.7.2 – Certidão de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, conforme 

Decreto-Lei nº 2.291 de 21 de novembro de 1996. 

 

14.8 – No caso de atraso do pagamento da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATANTE, ao 

valor deverá ser acrescida a correção monetária apurada pelos índices oficiais. 

 

15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1 – Constituem motivos para rescisão contratual as hipóteses especificadas nos 

artigos 77 e 78, da Lei nº 8.666/93 c/c os artigos 128 e 129, da Lei Estadual nº 

15.608/07. Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da Administração, em 

caso de rescisão administrativa. 

 

15.2 – A inadimplência total ou parcial do contrato, além da aplicação das multas 

previstas, poderá resultar na rescisão contratual e na aplicação das penalidades 

previstas no art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e nos artigos 147 e seguintes, da Lei Estadual 
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15.608/07. 

 

15.3 – O descumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação, pela 

CONTRATANTE, das sanções previstas nos incisos I, II e III abaixo, oportunizando-se 

nestas hipóteses o contraditório e ampla de defesa. 

 

I - advertência;  

II – multa moratória, compensatória e cláusula penal;  

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a administração pública por prazo de até 02 (dois) anos, de acordo com o inciso 

III, do art. 87, da Lei nº 8.666/93 e do inciso III, do art. 150, da Lei Estadual nº 

15.608/2007, nos casos previstos no art. 154, da Lei nº 15.608/2007. 

  

15.4 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, sem 

prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, à 

multa moratória, de ofício, equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia 

sobre o valor total da parcela inadimplida. 

 

15.5 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, será aplicada multa 

compensatória correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor global deste 

contrato, fixada, a critério do CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE, em 

função da gravidade apurada.  

 

15.6 – Pela rescisão do contrato por iniciativa da CONTRATADA, sem justa causa, será 

aplicada, ainda, cláusula penal de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato. 

 

15.7 – O valor das multas previstas nos itens 15.4 a 15.6 poderá ser descontado do 

valor das prestações mensais, limitando-se ao valor da taxa de administração do 

agente de integração. 

  

15.8 – As multas e sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, 

garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
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15.9 – O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à 

conta do CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE. 

 

15.10 – A contratada se obriga, com fulcro no art. 416, parágrafo único, do Código 

Civil, a indenizar integralmente o Consórcio, caso a multa compensatória e a cláusula 

penal previstas nos itens precedentes (itens 15.5 e 15.6 retro) sejam insuficientes à 

recomposição integral do prejuízo. 

 

16 – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

16.1 – O aceito objeto está condicionado ao atendimento às exigências do edital de 

licitação. 

 
17 – DA JUSTIFICATIVA 

 

17.1 – A concessão de vagas para estágios remunerados tem como objetivo oferecer 

oportunidade a estudantes para complementarem a formação escolar mediante 

treinamento prático em situações reais de trabalho. A oportunidade concedida se 

traduz pelo conjunto de fatores que, durante o período de realização do estágio, são 

colocadas à disposição do estagiário, sob a forma, não só de espaço físico-

operacional, mas também de recursos humanos, técnicos e instrumentais. 

 

17.2 – A Contratação de estagiários propicia que o Consórcio reduza a elevada carga 

de trabalho atualmente existente, ocorridas pela ampliação do campo de atuação 

deste Consórcio. 

 

18 – DO LEVANTAMENTO DE PREÇOS 
 

18.1 – Os serviços serão prestados na Sede do Consórcio, sito a Rua Emiliano Perneta 

nº 822, 4º andar conjunto 402, CEP 80.420-080, Centro-Curitiba/PR. 

 

18.2 – Os valores que constam no item 8 deste Termo de Referência são os valores 

máximos para contratação, de forma que não serão aceitas propostas com valores 

superiores. 
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18.3 – O preço máximo total estimado para o presente processo licitatório é de R$ 

52.380,00 (cinquenta e dois mil trezentos e oitenta reais)  referente a 12 (doze) 

meses, com base na média das empresas pesquisadas. 

 

18.4 – Como resultado de pesquisa de preço foram obtidas as planilhas abaixo: 

 

CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola 
Nível de 

Escolaridade 

Vagas Bolsa-
auxílio 

Taxa Valor Mensal + 

taxa 

VALOR ANUAL 

TOTAL 

Superior 4 R$ 1.000,00 10 % R$ 4.400,00 R$ 52.800,00 

  
 

PRÓ ESTÁGIOS 
Nível de 

Escolaridade 

Vagas Bolsa-
auxílio 

Taxa Valor Mensal + 

taxa 

VALOR ANUAL 

TOTAL 

Superior 4 R$ 1.000,00 10 % R$ 4.400,00 R$ 52.800,00 

 
 

AGIEL – Agência Virtual de Estágios 
Nível de 

Escolaridade 

Vagas Bolsa-auxílio Taxa (4 

vagas)  

Valor Mensal 

+ taxa 

VALOR ANUAL 

TOTAL 

Superior 4 R$ 1.000,00 R$260,00 R$ 4.260,00 R$ 51.120,00 

 
 
IEL – Instituto Euvaldo Lodi 

Nível de 

Escolaridade 

Vagas Bolsa-
auxílio 

Taxa Valor Mensal + 

taxa 

VALOR ANUAL 

TOTAL 

Superior 4 R$ 1.000,00 10 % R$ 4.400,00 R$ 52.800,00 

 
 
 
 
 

Dourival Pereira Gardez Junior 
Direção Administrativa Financeira 
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE  
PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020 

ANEXO II 
 

AO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020 
 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

A empresa ..................................................................., inscrita no CNPJ nº. ...................................., 

por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, em 

especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

- a proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº ----------- foi 

elaborada de maneira independente por esta empresa, e o conteúdo da proposta 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 

-----------, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

- a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico 

nº ----------- não foi informada, discutida, ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do pregão eletrônico nº -----------, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

 

- que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº ----------- 

quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

- que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº ---

-------- não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico 

nº ----------- antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  
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- que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº ---

-------- não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante antes da abertura oficial das propostas;  

 

- e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

______________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

(anexar procuração do mesmo) 
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE  

PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020 
ANEXO III 

 

AO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020 
 

DECLARAÇÃO 

  

A empresa ..................................................................., inscrita no CNPJ nº. ...................................., 

por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que se 

constitui em microempresa (ou empresa de pequeno porte) para os fins desta 

licitação, nos termos da Lei Complementar n. 123/06. 

DECLARA, ainda, que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado 

e favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º da referida Lei, comprometendo-se a informar 

a Administração caso perca essa qualificação.  

 

 

______________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

(anexar procuração do mesmo) 

 

 

______________________________ 

Assinatura do contador da empresa 
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020 
ANEXO IV 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

AO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020 

 
A empresa ....................................................................................... , estabelecida no 
endereço.................................................................................................. , nº.......... , bairro 
..................................................... , na cidade ........................................................................ , 
estado........................ , inscrita sob CNPJ nº ........................................  propõe a prestação de 
fornecimento objeto do pregão nº XX/202XX. 
 

1. PROPOSTA: 
 

Nível de Escolaridade Vagas Bolsa Taxa Valor Mensal + taxa 

Superior 04 R$ 1.000,00  R$ 

 
Valor Mensal + taxa  Nº de Meses Valor ANUAL TOTAL 

R$  12  

 
a) Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data 

de abertura da Proposta de Preços. 
b) Prazo de entrega da prestação do serviço: conforme as necessidades do 

Consórcio. 
c) O pagamento será efetuado em parcelas mensais, por meio de ordem 

bancária no banco a ser indicado pela CONTRATADA, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

d) Declaração: no percentual cotados estão incluídas todas as despesas tais 
como impostos, taxas, seguro, tributos e demais encargos de qualquer 
natureza incidentes sobre o objeto do Pregão. 
 
 
________________________________ 
(Nome do declarante) 
 
________________________________ 
(N.º da CI do declarante) 

 
OBSERVAÇÃO: Este modelo serve apenas como referência, não sendo obrigatória a 

apresentação de proposta idêntica, desde que a proposta apresente todas as 

informações constantes deste modelo. 
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE  

PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020 

ANEXO V 

 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 

AO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020 

 

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa ......................................................... , 

estabelecida no endereço.................................................................................................. , nº.......... , 

bairro ............................................................ , na cidade ........................................................................ , 

estado........................ , inscrita sob CNPJ nº ........................................ , é/ foi nosso fornecedor 

de (descrever os serviços executados), no período de ............................... , cumprindo 

sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços 

solicitados ou produtos entregues, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o 

objeto licitado, nada tendo que a desabone. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente. 

 

............................. , ........... de ......................................... de 2020. 

 

______________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

Nome legível / cargo 

 

 

OBSERVAÇÃO: Este modelo serve apenas como referência, não sendo obrigatória a 

apresentação de atestado de capacidade técnica idêntico, desde que o atestado 

apresentado possua todas as informações constantes deste modelo. 
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020 

ANEXO VI 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE  

PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020 
 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº XX/2020 

                                                                                                                                        

                                      

O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE , Consórcio Público de direito 

privado, com sede à Rua Emiliano Perneta, nº 822, 4º andar, conj. 402, na cidade de 

Curitiba, CNPJ sob o nº 03.273.207/0001-28, inscrição estadual isento, neste ato 

representada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. _________________, 

doravante denominada CONTRATANTE e a empresa __________ doravante  

denominada CONTRATADA, pessoa jurídica de direito__________, com sede na 

cidade de_______, Estado do ________, inscrita no CNPJ sob nº __________, 

Inscrição  Estadual __________, neste ato representada pelo(a) Sr(a). __________ 

portador da cédula de identidade nº __________ e inscrito no CPF sob __________,  

pactuam o presente contrato de prestação de serviços, mediante às cláusulas e 

condições abaixo estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

 Constitui objeto do presente contrato a contratação de agente integrador, com o 

intuito de viabilizar oportunidades de estágio remunerado junto ao Consórcio 

Intergestores Paraná Saúde, para estudantes regularmente matriculados e que 

estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E SUA VIGÊNCIA 

      

a) Para todos os efeitos o valor total deste contrato é de R$ __________. 
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b) O presente instrumento terá duração de 12 meses, contados a partir da data de 

assinatura deste contrato, com vigência até XX/XX/20XX, podendo ser renovado 

sucessivamente até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do disposto no artigo 

57 e seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93 e normas complementares, através de 

termos aditivos contratuais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

a) Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, a CONTRATANTE  pagará 

mensalmente à CONTRATADA  o valor de ________ por cada bolsa-auxílio que 

estejam efetivamente desenvolvendo estágio junto a CONTRATANTE, bem como 

sobre o valor proporcional do recesso remunerado não usufruído, quando da 

rescisão do termo de compromisso de estágio. 

 

b) O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, no banco a ser indicado pela 

CONTRATADA, no prazo de dez dias úteis, contados da data da apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente. 

 

c) A CONTRATADA deverá encaminhar a Nota Fiscal/Fatura ao CONTRATANTE  até o 

quinto dia útil do mês subsequente àquele referente à prestação dos serviços. 

 

d) O CONTRATANTE disporá do prazo de cinco dias úteis para proceder ao atesto da 

nota fiscal/fatura apresentada, contados da data da realização dos serviços. 

 

e) A contratada deverá repassar aos estagiários o valor da bolsa- auxílio em até 48 

horas do recebimento dos valores da contratante. 

 

f) No caso de incorreção nos documentos apresentados, serão restituídos à 

CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo o CONTRATANTE 

por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes. 

 

g) Encontrando-se a CONTRATADA  inadimplente na data da consulta, poderá ser 

concedido, a critério do CONTRATANTE, prazo de trinta dias para que regularize a 
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sua situação, sob pena de, não o fazendo, ter rescindida a contratação com aplicação 

das sanções cabíveis. 

 

h) A CONTRATADA  deverá apresentar, em sua Nota Fiscal/Fatura, exclusivamente, o 

faturamento correspondente ao objeto deste contrato. Havendo erro na Nota 

Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 

devolvida à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que seja sanado o 

problema ocorrido. Nesta hipótese, o prazo para pagamento se iniciará após a 

regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 

qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

 

i) - Caso a CONTRATADA  seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - 

SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a 

fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº 

9.317, de 5 de dezembro de 1996, e Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

j) - A CONTRATADA  deverá apresentar como condição para o recebimento de cada 

parcela, os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade: 

 

j.1) - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

 

j.2) - Certidão de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, conforme 

Decreto-Lei nº 2.291 de 21 de novembro de 1996. 

 

k) No caso de atraso do pagamento da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATANTE , ao 

valor deverá ser acrescida a correção monetária apurada pelos índices oficiais. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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     As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 01.01.10.301.1001.3.3.90.39.00.00.00.00- Fonte de recurso: 

1001 – serviços de terceiros - Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS VAGAS E REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS 

 

a) O CONTRATANTE disponibilizará até 4 (quatro) vagas de estágio de nível superior 

simultaneamente.  

 

a.1) O valor da bolsa-auxílio dos estagiários de educação superior 

corresponderá a R$ 1.000,00 mensais. 

 

b) Os estagiários receberão, por intermédio da CONTRATADA, bolsa-auxílio, na 

proporção dos dias efetivamente estagiados, cuja forma de cálculo constará 

expressamente no Termo de Compromisso de Estágio. 

 

c) O pagamento da bolsa-auxílio aos estagiários será feito até o décimo dia útil de 

cada mês, mediante crédito dos valores em conta bancária do estagiário.  

  

d) O valor da bolsa-auxílio e do valor proporcional do recesso remunerado não 

usufruído (quando da rescisão do termo de compromisso de estágio), de cada 

estudante, será transferido à CONTRATADA, a qual será responsável em repassar 

integralmente o valor ao estagiário. 

 

e) O vale transporte e vale refeição/alimentação do estagiário ficará a encargo do 

CONTRATANTE. 

 

f) As contratações do seguro do estagiário, bem como, quaisquer outros custos 

obrigatórios decorrentes da contratação de estagiários, ficarão a encargo da 

CONTRATADA. 

 

g) A CONTRATADA  não terá direito subjetivo ao valor decorrente do número 

máximo de vagas, cabendo sua remuneração conforme a quantidade de vagas 

preenchidas durante o mês antecedente. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

    

Caberá à CONTRATANTE: 

 

a) Formalizar as oportunidades de estágios; 

 

b) Solicitar ao agente de integração o encaminhamento de estudantes que 

preencham os requisitos exigidos pelas oportunidades de estágio; 

 

c) Informar o nome dos estudantes que efetivamente farão o estágio; 

 

d) Celebrar com o estudante o Termo de Compromisso, observando-se as exigências 

contidas nas normas legais e regulamentares pertinentes; 

 

e) Possuir uma via de cada termo de compromisso de estágio; 

 

f) Receber os estudantes encaminhados e manter com os mesmos entendimentos 

sobre as condições de realização do estágio. Proporcionar todas as facilidades 

necessárias à boa execução dos serviços e permitir o acesso às instalações e aos 

equipamentos que os estagiários devam utilizar, e que estejam em poder ou sob a 

guarda da contratante, desde que os mesmos não sejam sigilosos. 

 

g) Alertar os estagiários acerca do caráter reservado das informações, operações e 

documentos da contratante e sobre o cumprimento das normas disciplinares de 

estágio. 

 

h) Conceder aos estagiários a bolsa-auxílio e efetuar o pagamento, inclusive do 

auxílio transporte. 

 

i) Participar da sistemática de acompanhamento, supervisão e avaliação de estágios, 

fornecendo, quando for o caso, dados do ensino, diretamente ou através do agente 

de integração; 
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j) Receber das unidades onde se realizar o estágio, os relatórios, avaliações e 

frequências do estagiário; 

 

k) Fornecer à Instituição de Ensino, quando solicitado, informações pertinentes ao 

desenvolvimento do estagiário; 

 

l) Receber e analisar as comunicações de desligamento de estagiários; 

 

m) Solicitar a substituição de estudantes estagiários quando necessário; 

 

n) 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 4 (quatro) estagiários simultaneamente; 

 

o) Solicitar ao estagiário a apresentação de exame médico que comprove a aptidão 

para a realização do estágio, não sendo necessário que o mesmo submeta-se à 

perícia médica oficial; 

 

o.1) Cabe ao CONTRATANTE custear o exame médico. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

    

Caberá a CONTRATADA: 

 

a) Obter do CONTRATANTE a qualificação das oportunidades de estágios passíveis 

de serem concedidas; 

 

b) Encaminhar estudantes cadastrados e identificados com as oportunidades de 

estágios concedidas; 

 

c) Preparar toda documentação legal referente ao estágio; 
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d) Preparar e providenciar para que o CONTRATANTE assine o Termo de 

Compromisso, observando-se as exigências contidas nas normas legais e 

regulamentares pertinentes, constando pelo menos: 

 

d.1) Identificação do estagiário, do curso e o seu nível; 

d.2) Qualificação e assinatura dos subscreventes; 

d.3) As condições do estágio; 

d.4) Indicação expressa de que o Termo de Compromisso decorre de contrato; 

d.5) Menção de que o estágio não acarretará vínculo empregatício; 

d.6) Valor da bolsa mensal; 

d.7) Carga horária semanal de vinte ou trinta horas compatível com o horário 

escolar; 

d.8) Duração do estágio, que será de no máximo quatro semestres letivos, 

obedecidos o período mínimo de um semestre; 

d.9) Obrigação de apresentar relatório bimestral e final ao dirigente da 

unidade onde se realizar o estágio, sobre o desenvolvimento das tarefas que 

lhe forem cometidas; 

d.10) Assinaturas do estagiário e responsável pelo CONTRATANTE e pela 

instituição de ensino; 

d.11) Condições de desligamento do estágio; 

d.12) Menção do contrato a que se vincula; 

d.13) Indicação precisa do supervisor do CONTRATANTE, servidor de seu 

quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, a quem caberá avaliar o 

desempenho do aluno; 

d.14) Indicação do número da apólice de seguros contra acidentes pessoais e 

o nome da seguradora. 

 

f) Observar o cumprimento pelas Instituições de Ensino conveniadas dos seguintes 

requisitos e obrigações: 

 

f.1) Existência de adequação do estágio a proposta pedagógica do curso, a 

etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e 

calendário escolar; 
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f.2) Indicação do professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, 

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

f.3) Exigência do relatório semestral de atividades; 

f.4) Zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso, reorientando o 

estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas; 

f.5) Elaborar normas complementares e instrumentos dos estágios de seus 

educandos; 

f.6) Comunicar o início do período letivo, as datas de realização de avaliações 

escolares ou acadêmicas e por menção de aprovação final. 

 

g) Notificar o CONTRATANTE de qualquer irregularidade ou alteração, constatada na 

situação escolar dos estagiários. 

 

h) 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; 

 

i) Manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 

estágio; 

 

j) Enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, 

relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 

   

CLÁUSULA OITAVA - DO  LOCAL DE LOTAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS 

     

a) A CONTRATADA encaminhará os estagiários para desempenho de suas atividades 

nas dependências do CONTRATANTE , sito a Rua Emiliano Perneta nº 822, 4º andar – 

conjunto 402, CEP 80.420-080, Curitiba/PR.  

 

b) Na hipótese de alteração do endereço de lotação dos estagiários, fica de 

responsabilidade da CONTRATANTE informar a CONTRATADA o novo local que 

deverão ser encaminhado os estagiários. 

 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
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a) O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, durante a vigência do 

contrato, a redução da taxa de administração pactuada, quando a mesma mostrar-se 

comprovadamente desvantajosa. 

 

b) É vedada à CONTRATADA qualquer solicitação de reajuste da alíquota, 

cabendo apenas solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em 

caso de álea extraordinária justificada fundamentadamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se 

reputará válida se tornadas conhecidas expressamente em Instrumento Aditivo, que 

ao presente se aderirá, passando a fazer parte dele.     

  

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

 

A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 

ensejará a rescisão do contrato: 

a) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

b) Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de 

comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

c) Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, o presente contrato 

poderá ser rescindido ou suspenso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

      

a) Constituem motivos para rescisão contratual as hipóteses especificadas nos 

artigos 77 e 78, da Lei nº 8.666/93 c/c os artigos 128 e 129, da Lei Estadual nº 

15.608/07. Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da Administração, em 

caso de rescisão administrativa. 

b) A inadimplência total ou parcial do contrato, além da aplicação das multas 
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previstas, poderá resultar na rescisão contratual e na aplicação das penalidades 

previstas no art. 86 e 87 da Lei 8666/93 e nos artigos 147 e seguintes, da Lei Estadual 

15.608/07. 

 

c) - O descumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação, pela 

CONTRATANTE, das sanções previstas nos incisos I, II e III abaixo, oportunizando-se 

nestas hipóteses o contraditório e ampla de defesa. 

I - advertência;  

II – multa moratória, compensatória e cláusula penal;  

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a administração pública por prazo de até 02 (dois) anos, de acordo com o inciso 

III, do art. 87, da Lei nº 8.666/93 e do inciso III, do art. 150, da Lei Estadual nº 

15.608/2007, nos casos previstos no art. 154, da Lei nº 15.608/2007. 

  

d) O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, sem 

prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, à 

multa moratória, de ofício, equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia 

sobre o valor total da parcela inadimplida. 

 

e) Pela inexecução total ou parcial do contrato, será aplicada multa compensatória 

correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor global deste contrato, fixada, a 

critério do CONTRATANTE , em função da gravidade apurada.  

 

f) Pela rescisão do contrato por iniciativa da CONTRATADA, sem justa causa, será 

aplicada, ainda, cláusula penal de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato. 

 

g) O valor das multas previstas nos itens D) a F) poderá ser descontado do valor das 

prestações mensais, limitando-se ao valor da taxa de administração da 

CONTRATADA. 

  

h) - As multas e sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, 

garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
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i) - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à 

conta do CONTRATANTE. 

 

j) - A CONTRATADA se obriga, com fulcro no art. 416, parágrafo único, do Código 

Civil, a indenizar integralmente o CONTRATANTE, caso a multa compensatória e a 

cláusula penal, previstas nos itens precedentes, sejam insuficientes à recomposição 

integral do prejuízo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO 

     

As partes de comum e recíproco acordo elegem o foro da comarca de Curitiba para 

dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste presente contrato. 

     

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 

2(duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2 (duas) 

testemunhas. 

     

Curitiba, XX de XX de 20XX. 

 

 

_______________________________________ 

CONTRATANTE 

 

 

 

_______________________________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

_________________________   ___________________________ 

Nome:       Nome: 

CPF:       CPF:   


